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1.  Relatório de Gestão e Atividades  

Nos termos do disposto da alínea a) do artigo 11º do Regulamento Interno da Sociedade 

Portuguesa de Matemática (SPM), vem a Direção submeter à aprovação da Assembleia Geral 

o Relatório e as contas da Sociedade Portuguesa de Matemática relativas ao ano de 2021. O 

atual Relatório não apresenta a atividade deste ou daquele órgão, mas sim o relato da 

atividade e as contas da Instituição. 

O ano de 2021 continuou a ser um ano diferente e desafiante para todos, à semelhança do 

ano de 2020, na sequência das restrições impostas pela situação pandémica causada pela 

COVID-19. Na Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), continuou a adaptar-se o plano 

de atividades aos desafios que a situação pandémica colocou, em particular na transição da 

generalidade das atividades para o digital e a distância, assim como outras alterações de 

planos e calendário. 

Enumera-se, de seguida, as principais atividades e iniciativas, e a sua repercussão nos órgãos 

de comunicação social, levadas a cabo pela Direção da Sociedade Portuguesa de Matemática 

durante o ano de 2021.  

 

1.1. Introdução 

 

1.1.1. Resumo 

Como é habitual, no ano de 2021 a SPM foi responsável pela organização e/ou coorganização 

de uma série de eventos. Devido à situação pandémica ainda vivida durante 2021, alguns 

destes eventos foram cancelados ou adiados, outros adaptaram-se à modalidade digital, em 

formato a distância ou misto. Listam-se em seguida os eventos previstos e realizados 

durante o ano de 2021: 

• ENSPM 2021 – Decorreu entre 12 e 16 de julho em formato digital online, tendo 

contado com a presença de 3 medalhados Fields, entre outros premiados, e quase 

800 participantes. 

• 34º Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática (SNHM) – Teve lugar 

em Santiago do Cacém, no auditório municipal António Chainho em Santiago do 

Cacém, nos dias 3 e 4 de dezembro de 2021. O encontro realizou-se num regime 

misto, presencial com transmissão online das apresentações.  

• Evento comemorativo do 81º aniversário da SPM  – Teve lugar a 11 de dezembro 

às 11h00, em formato online.  
• VII Iberian Modeling Week  - Decorreu entre 26 e 28 de novembro em formato 

digital online.  

• Workshop Luso-Brasileiro com o tema “As matemáticas e as ciências afins na 

construção dos territórios nacionais: atores, artefactos e instituições” – realizou-se 

nos dias 15 e 16 de junho em formato digital online. 

• Pedro Nunes Lectures com Shafi Goldwasse – Decorreu em 16 de junho de 2021. 

Foi realizado em formato digital, num webinar transmitido online.  

• VIII Feira da Matemática (MUHNAC) – Decorreu nos dias 29 e 30 de outubro, no 

formato misto, com um programa online dirigido ao público escolar e um programa 

presencial dirigido a famílias e público geral.  

• 16º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos –  Em 2021, tal como em 2020, 

não se realizou o Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM). A 16ª edição 

do CNJM tem prevista a realização da sua final em Aveiro de 2023, em data a 

determinar, devido à COVID-19.  

 

https://pt.enspm2021.spm.pt/
https://snhm34.wixsite.com/snhm34
https://www.spm.pt/PT-MATHS-IN/7imw/english/index.html
http://www.cim.pt/agenda/event/215
https://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/feira-da-matematica-2021
http://ludicum.org/cnjm
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Mantiveram-se em funcionamento todas as atividades regulares de publicação. Continuou-

se a participação em atividades da European Mathematical Society.  

Depois de canceladas em 2020, as atividades da Secção Autónoma PT MATHS IN foram 

retomadas em 2021, num formato a distância. Nomeadamente, a VII Iberian Modeling Week 

decorreu entre 26 e 28 de novembro de 2021 online. 

O ciclo de conferências “Matemática às Terças” não teve conferências desde o início da 

pandemia, não tendo, portanto, tido conferências desde março de 2020. A “VIII Feira da 

Matemática” decorreu num formato misto, com atividades online, dirigidas ao público 

escolar, e atividades presenciais, dirigidas a famílias e público em geral. Em 2021 o 

Campeonato de jogos Multiplii não se realizou. Devido às sucessivas restrições inerentes à 

pandemia COVID-19, o evento MatOeste 2020 foi sucessivamente cancelado e finalmente 

agendado para o dia 2 de outubro de 2021, sob o tema “Matemática e o Meio Ambiente”. O 

MatOeste é um encontro de divulgação, discussão, partilha de experiências e competências, 

nas mais diferentes vertentes da Matemática, promovido anualmente pelo Departamento 

de Matemática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria e apoiado 

pela SPM. 

Durante este ano a SPM organizou as XXXVIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM) e 

apoiou e acompanhou a participação das equipas portuguesas nas 62ª Olimpíadas 

Internacionais de Matemática (OIM) e nas XXXVI Olimpíadas Ibero-americanas de Matemática 

(OIAM). As 62ª Olimpíadas Internacionais de Matemática voltaram a ficar marcadas pela 

pandemia de COVID-19. Apesar de inicialmente se ter pensado numa competição presencial, 

acabou por se realizar novamente online. As provas deste ano ficaram marcadas pelo maior 

grau de dificuldades quando comparadas com os anos mais típicos. Contudo, Portugal 

conseguiu obter uma medalha de prata, através do Tiago Oliveira Marques, e duas medalhas 

de bronze, através do Pedro Bezerra Roque da Costa e do Tiago Duarte Mourão. O Pedro 

Alves Antunes conquistou uma menção honrosa. Na classificação por países, Portugal ficou 

na 54ª posição. As XXXVI Olimpíadas Ibero-americanas de Matemática realizaram-se de 15 a 

23 de outubro de forma não presencial. Nesta competição Portugal conquistou o 6º lugar 

entre 23 países participantes. Para a obtenção deste resultado contribuíram as duas 

medalhas de prata conquistadas pelo Tiago Duarte Mourão e pelo Tiago Oliveira Marques e 

as duas medalhas de bronze que a Mariana Vilela Marta Rio Costa e o Eduardo Henrique 

Gomes de Sousa Neto Guerreiro obtiveram. A excelente prestação do alunos portugueses 

nas Olimpíadas de Matemática é resultado do estudo e trabalho nos estágios Delfos, 

realizados em Coimbra, e do seu estudo e trabalho autónomo, uma vez que muitos dos 

conteúdos avaliados quer nas Olimpíadas Nacionais quer nas Olimpíadas Internacionais não 

fazem parte dos programas nacionais de Matemática. 

Em 2021 a SPM continuou a estreita colaboração que tem vindo a manter com a Fundação 

Calouste Gulbenkian (FCG). Foi renovado o Protocolo de Cooperação entre a FCG e a SPM 

para organização e realização de ações de promoção, formação e sensibilização dos jovens 

em países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) para a Matemática, tendo sido 

dada continuidade aos “Campos da Matemática” em São Tomé e Príncipe e “Vocações para 

a Matemática em Cabo-Verde”. Este ano decorreu a 3ª edição do programa “Vocações para 

a Matemática em Cabo-Verde”, que tem como objetivo estimular nos jovens cabo-verdianos 

o gosto, a capacidade e a vocação de pensar e investigar em Matemática. A 3ª edição 

envolveu seis estudantes da Universidade de Cabo Verde, sendo três da Licenciatura em 

Matemática e três da Licenciatura em Engenharia Mecânica, tendo cada um desenvolvido 

um trabalho de investigação num tema proposto pelos orientadores. Os estudantes foram 

selecionados, com base numa avaliação curricular, pela Comissão de Coordenação 

composta pelos professores Adilson Silva, Robert Sousa, Nilson Moreira e Telma Silva, da 
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Universidade de Cabo Verde. Os trabalhos de investigação iniciaram-se em janeiro de 2021 

e terminaram com um encontro final para apresentação dos trabalhos em setembro, tendo 

havido encontros online intermédios. O projeto “Campos de Matemática” em São Tomé e 

Príncipe, cujo o objetivo é acompanhar alunos do 10.º ao 12.º ano com vista à sua preparação 

para um percurso de sucesso no Ensino Superior, também teve continuidade em 2021. Em 

2021 a SPM continuou a acompanhar os alunos da 1ª e 2ª edições, regularmente a distância, 

e realizou a preparação da seleção de mais dois grupos de alunos para integração no 

“Campos de Matemática” 2021. Em julho realizou-se uma semana preparatória do “Campos 

de Matemática” 2021, que se realizou em setembro.  

Foi também dada continuidade ao projeto “Círculos Matemáticos”, em parceria com a FCG, 

cujos trabalhos se atrasaram devido ao confinamento de março de 2020, tendo arrancado 

no início do ano letivo 2021/2022. O projeto, embora já aprovado anteriormente, só em 2021 

se formalizou com a assinatura do protocolo entre as partes, no dia 15 de outubro. 

No final de 2020, a SPM foi convidada a colaborar com a Fundação Calouste Gulbenkian para 

apoiar um programa de mentorias dedicadas a acompanhar alunos desfavorecidos dos 

ensinos básico e secundário em Portugal afetados pelo encerramento das escolas durante 

o confinamento. Assim, em janeiro de 2021 começou a dar formação a jovens licenciados 

(os mentores) que ajudam a ultrapassar dificuldades na aprendizagem das crianças e jovens, 

do 1.º ciclo ao secundário, nas escolas mais desfavorecidas do país. A formação prestada 

aos mentores decorre com duas sessões por mês, uma destinada ao 1.º ciclo e outra ao 2.º, 

3.º ciclos e ao ensino secundário.  

Paralelamente ao programa de mentorias da FCG, a SPM criou em dezembro de 2020 a Bolsa 

de Professores Voluntários, com o objetivo de apoiar alunos desfavorecidos dos ensinos 

básico e secundário em Portugal afetados pelo encerramento das escolas durante o 

confinamento. Mais de 200 professores mostraram a sua disponibilidade, tendo o programa 

continuado em 2021. 

A SPM deu igualmente continuidade à colaboração estabelecida com a Fundação Altice 

Portugal, sucessora da Fundação Portugal Telecom, relativa ao projeto educativo Khan 

Academy, bem como com a Universidade Aberta e a Universidade do Algarve, para a 

formação de professores. A Centro de Formação da SPM concretizou também em 2021 um 

protocolo colaboração com o Centro de Formação da Associação Ludus para a cooperação 

na formação de professores e na participação de projetos de estudo e de prestação de 

serviços nas áreas de atividade destas associações. 

O Gabinete do Ensino Básico e Secundário continuou as suas atividades de 

acompanhamento das reformas educativas que têm sido desenvolvidas no Ensino Básico e 

Secundário em Portugal, tendo emitido regularmente comunicados e participado em todas 

as consultas públicas promovidas pelo Ministério da Educação.  

A a pedido de várias escolas, a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) tem vindo a 

desenvolver há anos testes de matemática com as mesmas características de um exame 

nacional. A experiência passada, aliada a um conhecimento ímpar do Programa e Metas 

Curriculares, permitiu à SPM em 2021 lançar o Programa Testes SPM, contando, para tal, 

com o apoio fundamental da Fundação Calouste Gulbenkian. O Programa Testes SPM 

pretende fornecer às escolas um instrumento de auditoria externa sem intervenção dos 

professores locais, seja nos enunciados, matrizes e critérios de correção, seja na correção, 

proporcionando, entre outros, um instrumento de benchmark para a concretização de 

práticas de melhoria contínua e um instrumento de monitorização do impacto da pandemia. 

Os testes foram realizados por um total de 31 646 alunos, de 102 escolas/agrupamentos, 
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sendo 54 públicas e 48 privadas. A SPM vai continuar este programa, estando já o Programa 

Testes SPM 2022 em andamento. 

Em 2021, o Centro de Formação da SPM cresceu significativamente, tendo superado os 

números de 2011, que tinha sido o ano com mais ações de formação e formandos até à 

data. O número de ações realizadas triplicou, e o número de formandos aumentou mais de 

700%, em relação 2020. 

O Clube de Matemática continuou a sua intensa atividade. Promoveu, durante todo o ano, 

um conjunto muito variado de ações cujo principal objetivo é a promoção da Matemática, 

entre as quais se destaca o portal https://clube.spm.pt/ . 

Para celebrar o 81º aniversário, a Sociedade Portuguesa de Matemática realizou uma sessão 

comemorativa online, no dia 11 de dezembro às 11h, com a presença da direção atual e 

vários outros convidados. Foram apresentadas as atividades desenvolvidas ao longo do 81º 

ano da SPM e abordados temas atuais, como os currículos de Matemática do Ensino básico 

e Secundário. 

 

1.1.2. Direção  

No ano de 2021 mantiveram-se em funções os seguintes órgãos sociais: 

• Direção: João Araújo (Presidente), Patrícia Gonçalves (Vice-Presidente), Jorge Milhazes de 

Freitas (Vice-Presidente), Alexandra Moura (Tesoureira), Ana Jacinta Soares, Gabriela 

Gomes, Isabel Hormigo, Mário Bessa, Joana Teles Correia, Luís Malheiro, Pedro Antunes 

(Vogais).  

 

• Conselho Fiscal: Rui Cardoso (Presidente), Sílvio Gama (Secretário), Ana Mendes 

(Relatora). 

 

• Mesa da Assembleia Geral: António Malheiro (Presidente), Ana Moura (1º Secretário), Luís 

Merca Fernandes (2º Secretário). 

 

1.1.3. Loja SPM 

A Loja da SPM tem como principais funções a divulgação e comercialização de livros 

relacionados com a matemática. No decorrer dos anos, a Loja da SPM tem apresentado uma 

gama cada vez maior, mais diversificada e atualizada de produtos relacionados com a 

matemática (livros, jogos e DVDs) com o objetivo de agradar a diferentes públicos e diversas 

faixas etárias.  

Em 2021 a SPM teve representação presencial da sua Loja em um evento, a Feira da 

Matemática, no dia 30 de Outubro que teve lugar no Museu Nacional de História Natural e 

da Ciência, em Lisboa.  

Em 2021 a loja da SPM teve um volume de vendas de materiais que totalizou 1.920,57€, mais 

444,18€ referentes a portes de envio, o que representou uma quebra no volume de 

faturação relativamente a 2020 de cerca de 12%, sendo que a quebra do volume de 

faturação de 2020 relativamente a 2019 tinha sido de cerca de 50%. Este facto deve-se ao 

impacto da pandemia, que levou à redução do número de eventos presenciais onde a Loja 

da SPM tinha regularmente representação. A situação pandémica, causada pela COVID-19, 

também levou à dificuldade em obter livros e jogos de alguns fornecedores. A não realização 

de alguns eventos, como o Campeonato Multipli ou o Campeonato Nacional de Jogos 

Matemáticos, também fez diminuir as vendas de alguns items, nomeadamente alguns jogos. 

https://clube.spm.pt/
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Os produtos mais vendidos são livros e jogos, tendo havido ainda vendas de revistas 

(periódicos), sendo a maior fatia das compras feita por não sócios. A loja vendeu 

maioritariamente livros e revistas de produção própria ou do seu patrocínio, e ainda livros 

da Texto Editores, FCUL, da Gradiva e da Associação Bento Jesus Caraça, bem como jogos do 

Tio Papel e Eudactica, entre outros. Várias outras editoras estão também incluídas nas 

vendas. No topo do volume de vendas dos livros estão: “Como Resolver Problemas 

Matemáticos”, “Olimpíadas da Matemática – Cat. A – Vol. 1”, “Olimpíadas da Matemática – 

Cat. B – Vol. 2”, “Problemas para desenvolver a mente dos jovens”, “Olimpíadas da 

Matemática – Cat. A – Vol. 2” e “Atas do Colóquio Bento de Jesus Caraça e o Projeto Cosmos 

- Ontem e Hoje”. Os jogos mais vendidos foram o Calculus 24 B, o Multipli e o Rastros. 

No ano de 2021 foi editado um livro Atas do Colóquio Bento de Jesus Caraça e o Projeto 

Cosmos – Ontem e Hoje, editado pelo Prof. Luís Saraiva e foram publicadas mais Gazetas de 

Matemática: n.º 193 (referente a Março), n.º 194 (referente a Julho) e n.º 195 (referente a 

Novembro). 

 

1.1.4. Gabinete de Comunicação 

O Gabinete de Comunicação da SPM tem como missão a promoção e a divulgação de todas 

as atividades da sociedade. Deste modo, é responsável pela divulgação das atividades da 

SPM junto dos sócios, bem como junto da sociedade e na comunicação social. É também 

responsável pela realização de comunicados de imprensa e por gerir as solicitações da 

comunicação social, pela atualização da página web e pela dinamização das páginas da SPM 

nas redes sociais, pela organização de mailings, clipping diário, conceção da newsletter, 

apoio editorial à Gazeta de Matemática, organização do roteiro de digressão das exposições 

itinerantes e coordenação gráfica de materiais de divulgação. O apoio à organização de 

eventos é também uma das atividades centrais do gabinete. Durante o ano de 2021, o 

Gabinete de Comunicação contou com a colaboração de Ana Figueiredo e de Jacinta Oliveira. 

Durante o ano de 2021, o Gabinete de Comunicação esteve envolvido na organização das 

Olimpíadas Portuguesas de Matemática e na divulgação do segundo Dia Internacional da 

Matemática, celebrado a 14 de março. Prestou apoio à organização da Bolsa de Professores 

Voluntários SPM. Colaborou também no ENSPM 2021, tendo apoiado a organização e 

divulgação do evento e tendo sido responsável pela edição dos vídeos do ENSPM 2021. Foi 

ainda responsável pela atualização do Canal de Youtube da SPM. Contribuiu para o 

planeamento e desenvolvimento das atividades da VIII Feira da Matemática (MUHNAC), que 

decorreu nos dias 29 e 30 de outubro. Esteve envolvido na divulgação das Olimpíadas 

(Nacionais, Internacionais, Ibero-Americanas e Universitárias), nas Tardes de Matemática, 

nos SPM@Webinars, dos SPM@Testes e no 34.º Encontro do Seminário Nacional de História 

da Matemática. 

Teve ainda a seu cargo a gestão de conteúdos do arquivo da Gazeta de Matemática, no 

âmbito do projeto Repositório Digital da Gazeta de Matemática. 

A SPM dispõe de algumas exposições itinerantes para requisição por escolas, instituições, 

bibliotecas e outras entidades, sendo estas da responsabilidade do Gabinete de 

Comunicação. Em 2021, devido à pandemia, não houve qualquer requisição. No entanto, a 

exposição A Matemática de M.C.Escher fez parte da oferta na VIII Feira da Matemática. 

O Gabinete de Comunicação, juntamente com o Centro de Formação, assegurou toda a 

parte técnica dos SPM@Webinars, que decorreram aos sábados entre 13 de março e 26 de 

junho.  

https://www.youtube.com/user/SPMatematica?app=desktop
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Em 2021 a SPM estreitou a comunicação com os sócios através da Newsletter que se tornou 

significativamente mais frequente. 

O Gabinete de Comunicação foi também responsável pela presença da SPM nos media, que 

se manteve constante e ativa durante todo o ano, com inúmeras presenças em jornais em 

artigos de opinião de membros da direção e entrevistas, sobretudo do Presidente da SPM, 

nos jornais, rádio e televisão.  

A Sociedade Portuguesa de Matemática viu reforçada a sua notoriedade ao longo do ano 

com a conquista do espaço mediático, com a presença regular  nos média tradicionais e 

também nos sites correspondentes, implicando assim vários públicos. Em 2021 marcou 

presença: 

• em todos os canais de televisão generalistas, incluindo participações nos 

noticiários de horário nobre: RTP, SIC, TVI, Porto Canal; e também nos canais de SIC 

notícias, RTP3, TVI24, num total de aproximadamente 10 horas.   

• em diversas rádios: RR, TSF, Antena 1, Observador, M80, Comercial, quer no âmbito 

da programação, quer nos serviços de informação, num total de aproximadamente 

9h de rádio. 

• na imprensa: JN, DN, Público, Jornal I, Expresso, Sol, com 5 chamadas de capa, 10 

páginas centrais e 24 páginas interiores. 

 

1.1.5. Secção SNHM 

A secção do Seminário Nacional de História da Matemática (SNHM) é coordenada pelo 

Professor Luís Saraiva. Em 2021 realizou o seu 34º Encontro anual, em formato misto, 

presencial e transmitido online. Realizou ainda o Workshop Luso-Brasileiro com o tema “As 

matemáticas e as ciências afins na construção dos territórios nacionais: atores, artefactos e 

instituições” e uma sessão paralela no ENSPM 2021, TU10 História da Matemática, 

organizada por Luís Saraiva e que contou com a presença de quatro palestrantes: Reinhard 

Kahle, Samuel Gessner e José Francisco Rodrigues, os três são membros do Conselho Geral 

do SNHM, e Daniele Molinini, membro do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade 

de Lisboa. 

O 34º Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática realizou-se em Santiago 

do Cacém a 3 e 4 de Dezembro. O Encontro foi simultaneamente presencial e online (por 

meio de Plataforma Zoom), tendo sido cumpridas todas as medidas de segurança sanitárias 

necessárias à realização presencial do evento, nomeadamente a apresentação de certificado 

de vacinação.  

O encontro contou com seis convidados estrangeiros, entre os quais dois Prémios Kenneth 

O May, a mais importante distinção em História da Matemática, atribuída de 4 em 4 anos 

pela Comissão Internacional de História da Matemática (ICHM). Foram esses premiados Jens 

Hoyrup (2013) e Eberhard Knobloch (2017). Tivemos igualmente o atual presidente da 

Sociedade Canadiana de História e Filosofia da Matemática e presidente entre 2009 e 2017 

da ICHM, Craig Fraser, o editor das obras completas de D’Alembert e Professor Emérito da 

Sorbonne, Christian Gilain, o antigo presidente da Sociedade Espanhola de História das 

Ciências e das Técnicas entre 1999 e 2005, Luis Español González, e o Presidente do 

GEHMAT-Brasil, Grupo Associado de Estudos e Pesquisas em História da Educação 

Matemática, Wagner Valente. Estes conferencistas, bem como dois dos palestrantes 

portugueses, fizeram as suas intervenções online. No total, foram proferidas 15 

conferências. Sem ter em conta os elementos da organização local, o Encontro teve 26 
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inscrições presenciais e 24 online. De referir também que o Encontro foi acreditado pelo 

Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, como Ação de Formação para 

professores de Matemática do Ensino Básico e Secundário (Grupos 230, 500). 

Foi elaborado, como é habitual nos Encontros do SNHM, um caderno de 36 páginas com os 

resumos das palestras e outras informações referentes ao Encontro e ao SNHM que foi 

distribuído aos participantes e às entidades que estiveram presentes na sessão de abertura: 

o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e o Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Santiago do Cacém. Posteriormente uma cópia do caderno foi entregue na SPM 

para arquivo. Está também a ser elaborado, com é hábito, um Suplemento do Boletim da 

SPM com os resumos alargados das comunicações deste Encontro. 

O Workshop Luso-Brasileiro com o tema  “As matemáticas e as ciências afins na construção 

dos territórios nacionais: atores, artefactos e instituições”, realizou-se a 15 e 16 de Junho, em 

Plataforma Zoom,  tendo sido organizado por Fernando B. Figueiredo, do Secretariado do 

SNHM, e Luís Miguel Carolino (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, membro do Conselho 

Geral do SNHM), em conjunto com Heloisa Meireles Gesteira (Museu de Astronomia e 

Ciências Afins, Rio de Janeiro, Brasil), e Thomás A. S. Haddad (Universidade de São Paulo, 

Brasil). 

Em 13 de julho realizou-se a sessão paralela TU10 História da Matemática no Encontro 

Nacional da SPM. A sessão, organizada por Luís Saraiva, Coordenador Geral do SNHM, teve 

quatro palestrantes, três deles- Reinhard Kahle, Samuel Gessner e José Francisco Rodrigues- 

membros do Conselho Geral do SNHM, e o quarto, Daniele Molinini, membro do Centro de 

Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. 

Entre 2 de julho e 31 de outubro esteve patente no Moinho de Papel, em Leiria, a exposição 

Tipografia Matemática Portuguesa 1496-1987. A exposição, feita em parceria com a SPM, por 

meio do SNHM, foi concebida e comissariada por José Francisco Rodrigues, membro do 

Conselho Geral do SNHM. Entre os Consultores e Colaboradores Científicos incluíram-se 

Fernando Figueiredo e Luis Saraiva, do Secretariado, e Henrique Leitão, do Conselho Geral. 

 

1.1.6. Secção PT-MATHS-IN 

A Rede Portuguesa de Matemática para a Indústria e Inovação, PT-MATHS-IN, é, desde 

Dezembro de 2015, o representante português na European Service Network of 

Mathematics for Industry and Innovation, EU-MATHS-IN (https://eu- maths- in.eu/). O 

objetivo da PT-MATHS-IN é potenciar o impacto da matemática na indústria, promover a 

troca de informação e desenvolver parcerias entre aqueles dois intervenientes. A PT-MATHS-

IN constitui uma secção da Sociedade Portuguesa de Matemática, sem fins lucrativos, e está 

atualmente estruturada como uma rede de 13 Centros de I&D em Matemática das principais 

instituições de ensino superior nacionais. Esta secção é coordenada por Ana Jacinta Soares 

(CMAT-UM), Adérito Araújo (CMUC), Ana Moura (CMUP), Fernanda Figueiredo(CEAUL) e Filipe 

Marques (CMA-UNL).  

Durante o ano de 2021, a PT-MATHS-IN organizou os eventos e participou nas iniciativas 

seguintes. Organizou a sessão temática “Industrial Mathematics” no ENSPM (12-16 julho 

2021, que contou com as palestras de Chris Budd (Univ. Bath, UK), Cecília Coelho (CMAT-UM 

& REN), Vladimir Balayan (Feedzai) e Manuel Cruz (LEMA).  

Organizou a VII Iberian Modelling Week, conjuntamente com a Rede Espanhola de 

Matemática Industrial (math-in), que decorreu online, nos dias 26 a 28 de Novembro, e que 

contou com a participação de 11 estudantes que, com a orientação de Coordenadores 

https://www.spm.pt/PT-MATHS-IN/index
https://eu-/
http://in.eu/
https://www.spm.pt/PT-MATHS-IN/7imw/english/index.html
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Académicos, trabalharam em problemas de modelação matemática idênticos aos que 

surgem em ambiente industrial.  

A PT-MATHS-IN participou ainda na organização do evento CIM & Empresas, promovido e 

organizado pelo Centro Internacional de Matemática, CIM, que decorreu online no dia 26 de 

Novembro, e que contou com a participação de oradores de empresas que foram 

convidadas a partilhar as suas experiências e expectativas ao nível da colaboração com a 

comunidade matemática.  

A Rede portuguesa manteve as suas contribuições para a Secção na Gazeta de Matemática, 

intitulada Matemática para a Indústria e Inovação, tendo publicado os artigos de Agostinho 

Agra (CIDMA) e de Miguel de Carvalho (CEAUL) nos números 194 e 195, respetivamente. 

Destaca-se a participação no Consórcio “EDIH-F4S – AI Competencies for a sustainable Agri-

Food transition in the Greendeal”, liderado pelo CoLab – Food4Sustainability “Development 

of digital tools that add value to the national agricultural system to promote better 

agricultural practices”. 

Participou no Ciclo de Palestras dedicado à Matemática Industrial, promovido pelo 

Departamento de Matemática do ISEL, e apresentou um seminário dedicado à Matemática 

Industrial em Portugal e na Europa: colaborações, iniciativas, carreiras e outras 

oportunidades. 

Por fim, é de registar que participou em várias atividades de cariz europeu que se 

desenvolveram no âmbito da EU-MATHS-IN e do European Consortium for Mathematics in 

Industry (ECMI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cim.pt/agenda/event/220
https://dmtalks.isel.pt/
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1.2. Encontros e outros eventos 

Devido à situação pandémica causada pela Covid-19 que se prolongou para 2021, houve 

eventos que se mantiveram cancelados, como o Campeonato Nacional de Jogos 

Matemáticos. Para além disso, vários eventos continuaram a ser no formato online, como o 

Encontro Nacional da SPM 2021. Apesar disso, alguns eventos decorreram num formato 

misto, como o 34º Econtro do SNHM. 

 

1.2.1. Encontro Nacional da SPM 2021  

O Encontro Nacional da SPM 2021 realizou-se no 

formato online, a distância, entre 12 e 16 de julho. 

Uma das consequências da crise pandémica foi a 

revogação do Encontro Nacional da SPM (ENSPM) 

2020 que deveria ter sido feito na bela cidade de 

Tomar, em Julho de 2020. Após avanços e recuos e 

numerosas dúvidas enfrentadas pela recém-eleita 

direção da SPM, em setembro de 2020, foi finalmente 

estabelecido que 2021 não terminaria sem um 

ENSPM inesquecível! Pelo evoluir da situação 

pandémica, um encontro presencial estava fora de 

questão e assim sendo a SPM reuniu toda a sua 

força, vontade e energia para fazer um evento 

superlativo com a presença de cientistas de elevado 

gabarito internacional. Apesar das tecnologias de 

ensino não presencial terem crescido a cada dia, 

ficou claro que um encontro desta magnitude 

necessitava de apoio profissional evitando a 

qualquer custo a confirmação da lei de Murphy: "Se 

alguma coisa puder correr mal, correrá mal!". Este foi precisamente o momento em que a 

grande maioria dos Centros de Investigação Matemática de todo o país se juntou aos 

esforços e proporcionaram uma ajuda essencial. O encontro contou com quase 800 

participantes, 65 Sessões Paralelas, das quais 19 Convidadas, organizadas principalmente 

por matemáticos que trabalham no país e desenvolvem investigação com impacto 

internacional significativo. Algumas Sessões Paralelas foram ainda dedicadas ao trabalho de 

jovens matemáticos, em fase de Licenciatura ou Mestrado. Um staff SPM de 12 elementos 

esteve em permanência durante o evento, coordenando entradas e saídas dos sete palcos 

e sendo anfitrião dos oradores no backstage. Existiram quase 50 propostas de Sessões 

Paralelas com uma participação muito ativa da comunidade nacional, mas também com um 

interesse substancial de investigadores estrangeiros. Os vários cursos, frequentados por 

professores do ensino básico e secundário e uma ação de formação acreditada, tornaram 

este encontro transversal a toda a comunidade em todos os níveis de ensino. A principal 

atração foram as palestras plenárias onde 18 cientistas de excelência e de uma vasta gama 

de diferentes áreas da Matemática, desde as Probabilidades, à Pedagogia, à Informática ou 

à História da Ciência, a maioria com distinções e prémios, tais como Medalhas Fields (3), 

Euler Medal, Prémio Henri Poincaré, Prémio Fulkerson, Prémio Pessoa, entre outros. Em 

conclusão, estarão para sempre na nossa memória os momentos antes das conferências 

plenárias, o ambiente gráfico, o nosso entusiasmo após uma emocionante explicação e o 

sentimento de proximidade com personalidades com enorme impacto na Ciência e na 

Matemática, hoje em dia e a trilhar o caminho do futuro!  

https://enspm2021.spm.pt/
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Todas as apresentações para as quais os autores deram autorização foram gravadas e 

encontram-se disponíveis em no canal de youtube da SPM: Sociedade Portuguesa de 

Matemática - YouTube, continuando assim a poder ser vistas e a ter impacto. 

 

Comissão Científica: 

• Mário Bessa (Universidade da Beira Interior) 

• Isabel Narra Figueiredo (Universidade de Coimbra) 

• Jorge Milhazes de Freitas (Universidade do Porto) 

• Gracinda Gomes (Universidade de Lisboa) 

• Patrícia Gonçalves (Universidade de Lisboa) 

• Lisa Santos (Universidade do Minho) 

 

Comissão Organizadora:  

• Pedro Antunes (Universidade Aberta) 

• João Araújo (Universidade Nova de Lisboa) 

• Mário Bessa (Universidade da Beira Interior) 

• Patrícia Gonçalves (Universidade de Lisboa) 

• Luís Merca (IP Tomar) 

• Alexandra Moura (Universidade de Lisboa) 

• Ana Jacinta Soares (Universidade do Minho) 

• Joana Teles (Universidade de Coimbra) 

 

Palestras Plenárias: 

• Marie Bocquillon (Mons University, Bélgica): Explicit instruction: an example of an 

effective pedagogical approach to promote the success of the greatest number of 

students 

• Alexei Borodin (MIT, USA): Domino tilings of the Aztec diamond 

• Peter Cameron (Universidade de St Andrews, Escócia): Title: Conversations between 

graphs and groups 

• Maria Chudnovsky (Universidade de Princeton, USA): Induced subgraphs and tree 

decompositions 

• Hugo Duminil-Copin (IHES, France, Geneve University, Switzerland): Emergent 

symmetries in critical 2D statistical physics 

• Persi Diaconis (Universidade de Stanford, USA): GAMBLER’S RUIN AND THE ICM 

• Alessio Figalli (ETH Zurich, Switzerland): Stable and finite Morse index solutions to 

semilinear elliptic equations 

• Isabelle Gallagher (ENS Paris, France): From particle systems to the Boltzmann equation 

and fluid mechanics 

• Alice Guionnet (ENS Lyon, France): Bernoulli Random Matrices 

• Martin Hairer (Imperial College London, UK): Towards a Euclidean Yang-Mills Theory 

• Susan Holmes (Universidade de Stanford, USA): Statistics and Geometry for biological 

systems 

• Henrique Leitão (University of Lisbon, Portugal): The Moluccas question: Ptolemaic 

cartography versus nautical charting. 

• Carlos Matheus (École Polytechnique de Paris, France): Billiards 

• André Neves (Universidade de  Chicago, USA): Counting minimal surfaces 

• Peter Scholze (Universidade de Bonn, Germany): Condensed Mathematics 

https://www.youtube.com/channel/UCs_21CAsjCXiPYN0r3v8p_A
https://www.youtube.com/channel/UCs_21CAsjCXiPYN0r3v8p_A
https://pt.enspm2021.spm.pt/maria-chudnovsky/
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• Gonçalo Tabuada (Universidade de Warwick, UK, e Universidade Nova de Lisboa, 

Portugal): Jacques Tits motivic measure 

• Josef Urban (Czech Technical University in Prague, Czech Republic): Machine Learning in 

Automated and Interactive Theorem Proving 

• Marcelo Viana (IMPA, Brazil): Absolute continuity, Lyapunov exponents and rigidity 

 

Sessões Paralelas Convidadas:  

• Algebra: António Malheiro (Universidade Nova de Lisboa) 

• Algebraic Geometry: André Oliveira (Universidade do Porto e Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro) 

• AI and Mathematics: Mikoláš Janota (CTU República Checa) 

• Data Science Mathematics: Afonso Bandeira (ETH Zurique Suíça) 

• Dynamical Systems: Pedro Duarte (Universidade de Lisboa) 

• Education of Mathematics: João Araújo (Universidade Nova de Lisboa) e Oliveira, Filipe 

(ISEG, Universidade de Lisboa) 

• Epidemiology: Paula Patrício (Universidade Nova de Lisboa) 

• Game Theory: Alberto Pinto (Universidade do Porto) 

• Geometry: Miguel Abreu (Universidade de Lisboa) 

• History of Mathematics: Luis Saraiva (Universidade de Lisboa) 

• Industrial Mathematics: Ana Jacinta Soares (Universidade do Minho) 

• Logic and Computation: Paulo Mateus (Universidade de Lisboa) 

• Mathematical Physics/Mathematical Relativity: João Lopes Costa (ISCTE) 

• Mathematics Outreach: Rogério Martins (Nova University) 

• Numerical Analysis: Adélia Sequeira (Universidade de Lisboa) 

• PDEs: Hugo Tavares (Universidade de Lisboa) 

• Probability: Maria João Oliveira (Universidade Aberta) 

• Statistics: Ana Cristina Freitas (Universidade do Porto) 

• Stochastic Processes: Fernanda Cipriano (Universidade Nova de Lisboa) 

 

Sessões Paralelas: 

• Recent advances and new directions in Hypercomplex Analysis: organizada por Cerejeiras, 

Paula 

CIDMA, Departamento de Matemática, Universidade de Aveiro 

• A (non-representative) sample of Statistics: organização coletiva da Direção da SPE. De 

Carvalho, Miguel(1); Rodrigues, Paulo M. M.(2); Regina, Bispo(3); Marques, Tiago A.(4); 

Polidoro, Maria João (5), (1) University of Edinburgh; (2) Banco de Portugal e NOVA 

School of Business and Economics, Universidade NOVA de Lisboa; (3) Centro de 

Matemática e Aplicações NOVAMATH e Departamento de Matemática, NOVA School of 

Science and Technology, Universidade NOVA de Lisboa; (4) Centre for Research into 

Ecological and Environmental Modelling, The Observatory, University of St Andrews e 

Centro de Estatística e Aplicações, Departamento de Biologia Animal, Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal; (5) Instituto Politécnico do Porto, ESTG e 

CEAUL, Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa 

• Mathematical applications in health: organizada por Mendes, Ana; Nogueira,Conceição; 

Faria, Paula,Instituto Politécnico de Leiria 

• Mathematics Applied to Economics and Management: organizada por Oliveira, Carlos 

REM/CEMAPRE - ISEG 
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• Youngsters linking actuarial science & operations research: organizada por Egídio dos Reis 

(1), Alfredo, Mourão, M. Cândida (2), (1) ISEG & CEMAPRE Universidade de Lisboa; (2) 

ISEG & CMAFcIO, Universidade de Lisboa; 

• Linear and Combinatorial Structures: organizada por Fernandes, Rosário and F. da Cruz, 

Henrique. Center for Mathematics and Applications (CMA), FCT, UNL and Department 

of Mathematics, FCT, UNL 

• Heteroclinic dynamics and beyond: organizada por Peixe, Telmo e Rodrigues,Alexandre, 

ISEG and CEMAPRE, University of Lisboa e Sciences Faculty, Center of Mathematics, 

University of Porto 

• Recent Developments in Malliavin Calculus: organizada por Çaglar, Mine Koç University 

• Ergodic theory and chaotic dynamical systems (Part 1): organizada por Rousseau, Jerome, 

Centro de Matematica da Universidade do Porto 

• Stochastic duality for Markov processes: organizada por Franceschini, Chiara 

Center for Mathematical Analysis, Geometry and Dynamical Systems, IST,  Universidade 

de Lisboa 

• Dynamic Neural Fields: Numerical Simulations and Applications to Robotics: organizada 

por Erlhagen, Wolfram, University of Minho 

• Operations Research: organizada por Mourão, Maria Cândida, CMAFcIO & ISEG, 

Universidade de Lisboa 

• Variational and Topological Methods for Differential Equations: organizada por Coelho, 

Isabel ISEL & CEMAT 

• Hyperbolic conservation laws: theory and numerics: organizada por Sasportes, Rafael(1) 

& Bedjaoui, Nabil(2), (1)UAberta and CAMGSD & (2)U. Picardie Jules Verne 

• Matemática, pandemia e ensino: organizada por Araújo, João, Nova University 

• The interplay between dynamical systems and functional analysis: organizada por Azevedo, 

Davide, Centro de Matemática da Universidade do Minho 

• Deterministic and stochastic coagulation-fragmentation models: organizada por Ferreira, 

Marina Amado, University of Helsinki 

• Free groups, free monoids, and formal languages: organizada por Costa, Alfredo 

University of Coimbra, CMUC, Department of Mathematics, Automated Proofs in 

Mathematics: organizada por Isabel Oitavem, Gilda Ferreira and Universidade Aberta 

and Universidade Nova de Lisboa 

• Undergraduate Enrolled in Research Projects: organizada por Ana Cristina Casimiro 

Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova 

de Lisboa, Paula Pascoal-Faria, Departamento de Matemática, Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Leiria 

• Practical Applications of PDE's: organizada por Silva, Pascoal and, Cardoso, João 

IPC - ISEC 

• Ensino da Matemática online em tempos de pandemia: organizada por Carla, Martinho, 

Instituto Politécnico Lisboa 

• Conservative PDEs and applications: organizada por Pires & Mammeri, Marília & Youcef, 

UÉvora & U. Picardie Jules Verne 

• Random matrices, integrable systems, and orthogonal polynomials: organizada por 

Rebocho, Maria das Neves and, Kozhan, Rostyslav, Universidade da Beira Interior and 

Uppsala University, Sweden 

• Undergraduate that Published: organizada por Ana Cristina Casimiro, Departamento de 

Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Paula 

Pascoal-Faria, Departamento de Matemática, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 

Instituto Politécnico de Leiria 

• Interacting particle systems and random growth models: organizada por Occelli, 

Alessandra, Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa 
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• Codes and Graph Spectra: organizada por Andrade, Enide; Pinto, Raquel, University of 

Aveiro 

• Non-classical algebraic structures: organizada por Bentz, Wolfram, Centro de Matemática 

e Aplicações / Universidade Aberta 

• Mathematical Structures in Quantum Foundations: organizada por Okay, Cihan (1) and 

Soares Barbosa, Rui (2), (1) Bilkent University; (2) INL-International Iberian 

Nanotechnology Institute 

• Plataformas digitais para o ensino e a aprendizagem de Matemática: organizada por Pedro 

Pimenta, Agrupamento de Escolas do Monte de Caparica | Centro de formação da SPM 

• Dynamical Systems: organizada por Duarte, Pedro, Universidade de Lisboa 

• Some mathematical biology problems: organizada por Correia & Grinfeld, Joaquim & 

Michael, UÉvora & University of Strathclyde 

• Mathematics for Insurance and Finance: organizada por Gaspar, Raquel M ISEG, 

Universidade de Lisboa,  

• Olimpíadas de Matemática: organizada por Joana Teles, Departamento de Matemática, 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra 

• Proof Theory: organizada por Espírito Santo, José, University of Minho 

• Nonlinear PDEs: organizada por Henriques, Eurica, Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia 

• Young researchers session on Linear Models and Decision Theory: organizada por Ferreira, 

Sandra Maria Bargão, Department of Mathematics and Center of Mathematics and 

Applications, University of Beira Interior 

• Matemática Recreativa: organizada por Silva, Jorge Nuno (1), Freitas, Pedro Jorge (2), 

Neto, João Pedro(3), (1) University of Lisbon (2) Departamento de História e Filosofia das 

Ciências, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (3) Departamento de 

Informática, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

• Dynamic Games: organizada por Pinto, Alberto, LIAAD-INESC TEC and University of Porto 

• Identities in Algebras: organizada por Brox, Jose, Centre for Mathematics of the University 

of Coimbra 

• Ergodic theory and chaotic dynamical systems (Part 2): organizada por Aimino, Romain, 

Centro de Matemática e Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

• Combinatorics and Ramsey Theory: organizada por Silva, Manuel, Universidade Nova de 

Lisboa 

• Recent trends in stability and periodicity for differential equations in mathematical biology 

models: organizada por Faria, Teresa, University of Lisbon 

• Fractional Partial Differential Equations and Applications: organizada por Ferreira, 

Milton(1); Vieira, Nelson(2); Rodrigues, M. Manuela(3), (1) Instituto Politécnico de Leiria 

& CIDMA (Universidade de Aveiro), Portugal; (2) Universidade de Aveiro & CIDMA 

(Portugal); (3) Universidade de Aveiro & CIDMA 

• Mathematical Fluid Mechanics: organizada por Borges de Oliveira, Hermenegildo 

FCT - Universidade do Algarve & CMAFcIO - Universidade de Lisboa, Mathematical 

software applied to research and education: organizada por Semião, Paulo Univ. do 

Algarve 

• Stability analysis of dynamical systems and applications 1: organizada por Mehrabinezhad, 

Iman / Colombo, Leonardo, university of Iceland / Institute of Mathematical Sciences, 

Spanish National Research Council, Spain 

• Stability analysis of dynamical systems and applications 2: organizada por Mehrabinezhad, 

Iman / Colombo, Leonardo, university of Iceland / Institute of Mathematical Sciences, 

Spanish National Research Council, Spain 
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1.2.2. 34º Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática 

O 34º Encontro do SNHM teve lugar em 

Santiago do Cacém a 3 e 4 de Dezembro. O 

Encontro foi simultaneamente presencial e 

online (por meio de Plataforma Zoom), tendo 

sido considerado um sucesso a realização do 

Encontro presencial. Ele teve lugar respeitando 

todas as medidas de segurança sanitárias, só se 

admitindo participantes que apresentassem 

certificado de vacina. 

Contou com seis convidados estrangeiros, entre 

os quais dois Prémios Kenneth O May, a mais 

importante distinção em História da 

Matemática, atribuída de 4 em 4 anos pela 

Comissão Internacional de História da 

Matemática (ICHM). Foram esses premiados 

Jens Hoyrup (2013) e Eberhard Knobloch (2017). 

Contou igualmente o atual presidente da 

Sociedade Canadiana de História e Filosofia da 

Matemática e presidente entre 2009 e 2017 da 

ICHM, Craig Fraser, o editor das obras completas de D’Alembert e Professor Emérito da 

Sorbonne, Christian Gilain, o antigo presidente da Sociedade Espanhola de História das 

Ciências e das Técnicas entre 1999 e 2005, Luis Español González, e o Presidente do 

GEHMAT-Brasil, Grupo Associado de Estudos e Pesquisas em História da Educação 

Matemática, Wagner Valente. Estes conferencistas, bem como dois dos palestrantes 

portugueses, fizeram as suas intervenções online. No total, foram proferidas 15 

conferências. Sem ter em conta os elementos da organização local, o Encontro teve 26 

inscrições presenciais e 24 online. De referir também que o Encontro foi acreditado pelo 

Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, como Acção de Formação para 

professores de Matemática do Ensino Básico e Secundário (Grupos 230, 500). 

Foi elaborado, como é habitual nos Encontros do SNHM, um caderno de 36 páginas com os 

resumos das palestras e outras informações referentes ao Encontro e ao SNHM que foi 

distribuído aos participantes e às entidades que estiveram presentes na sessão de abertura: 

o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e o Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Santiago do Cacém. Posteriormente uma cópia do caderno foi entregue na SPM 

para arquivo. Está a ser elaborado, com é hábito, um Suplemento do Boletim da SPM com 

os resumos alargados das comunicações deste Encontro. 

 

Comissão Organizadora: 

• Fernando B. Figueiredo (CITEUC) 

• Luís Saraiva (CIUHCT, CMAF, U.  Lisboa) 

• Ana Maria Vieira (Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém) 

 

Foram proferidas as seguintes conferências plenárias: 

 

• Christian Gilain (Sorbonne Université -Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive 

Gauche-) - D’Alembert: Mathematics and the Enlightenment 

  

34.º ENCONTRO DO

SEMINÁRIO NACIONAL DE

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

3 E 4 DEZEMBRO 2021
snhm34.wixsite.com/snhm34

Presencial: Auditório Municipal António Chainho, SANTIAGO DO CACÉM

Online: plataforma Zoom

Encontro acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de 

Professores como 12 horas de formação para os grupos 230 e 500

Conferencistas convidados:

Christian Gilain 
Inst ituto de Matemát ica de Jussieu-Paris Rive Gauche

Craig Fraser 
Universidade de Toronto

Eberhard Knobloch
Academia de Tecnologia de Berlim 

Jens Høyrup
Universidade Roskilde

Luis Español 
Universidade La Rioja

Wagner Valente
Universidade Federal de S. Paulo

https://snhm34.wixsite.com/snhm34
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• Jens Høyrup (Emeritus, Section for Philosophy and Science Studies, Roskilde University) 

- Benedetto da Firenze's gradual creation of symbolic linear algebra with four to five 

unknowns – and why he did not see the new technique as an important innovation 

• Craig Fraser - (Institute for the History and Philosophy of Science and Technology, 

University of Toronto) - Hamilton-Jacobi Theory 1860-1910 

• Eberhard Knobloch (Berlin University of Technology and Berlin- Brandenburg Academy 

of Sciences and Humanities) - Mathematical rigour, mathematical creativity, and the 

transgression of limits 

• Luis Español González (Professor Honorífico da Universidade de La Rioja, Departamento 

de Matemáticas y Computación) –Sobre Instituciones Matemáticas (1785) de Antonio G. 

Rosell Viciano (ca.1748-1829). Formación matemática del autor y fuentes usadas para la 

obra. 

• Jens Hoyrup (Roskilde University, Denmark):  

• Wagner Rodrigues Valente (Universidade Federal de São Paulo , GHEMAT Brasil)- A 

Matemática do Ensino como Saber Profissional do Professor de Matemática 

 

As restantes comunicações foram: 

• Alexandra Rodrigues (Instituto de Gouveia – Escola Profissional, UIED) e José Manuel 

Matos (UNL, UIED) – Matemática Recreativa na Folha Informativa dos professores do 1.º 

grupo 

• Ana Teorgas Queirós (Escola Naval) – Determinação da latitude por duas alturas do Sol 

no século XIX 

• António Costa Canas (Escola Naval/CINAV, CHULisboa) – Cálculos de navegação 

astronómica usando o cronogoniómetro 

• Fernando Figueiredo (DM-FCTUC/CITEUC)– A visita do Imperador do Brasil, Pedro II ao 

Observatório Meteorológico e Magnético da Universidade de Coimbra: contribuições 

para uma arqueologia de um espaço científico 

• Helena Sousa Melo e Maria do Carmo Martins (Dep. de Matemática e Estatística, da F. 

Ciências e Tecnologia, CEHu, Universidade dos Açores) – Instrumentos antigos para a 

construção de curvas: Lemniscata de Bernoulli 

• José Manuel Matos (UNL, UIED)l  

• Luís Miguel Carolino (ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa)- The legacy of Clavius: 

Giovanni Paolo Lembo and the telescopic novelties of 1610 

• Luis Saraiva (CIUHCT, DM da FCUL, SNHM) – Lembrando Ubiratan D’Ambrósio (1932-

2021) 

• Mária Almeida (Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA), FCT da 

Universidade Nova de Lisboa)– Reforma da Matemática Moderna em Portugal: 

subsídios da imprensa 

• Pedro Medeiros (Universidade de Aveiro) - O planisfério azimutal de João Carlos de Brito 

Capello 
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1.2.3. Pedro Nunes Lectures 

As Pedro Nunes Lectures são uma iniciativa conjunta 

do CIM e da SPM, que conta com o apoio da Fundação 

Calouste Gulbenkian, para a promoção de visitas de 

matemáticos ilustres a Portugal. Estas palestras são 

dirigidas a um público vasto, com interesse pela 

matemática, em especial estudantes de 

doutoramento e jovens investigadores.  

No ano de 2021 a convidada foi a israelita Shafi 

Goldwasser, especialista em ciência da computação e 

vencedora do prémio ACM Turing em 2012. Shafi 

Goldwasser é o diretora do Simons Institute for the 

Theory of Computing, no MIT, e é C. Lester Hogan 

Professor em Engenharia Elétrica e Ciências da 

Computação na UC Berkeley. É também professora RSA de Engenharia Elétrica e Ciência da 

Computação no MIT e professora de Ciência da Computação e Matemática Aplicada no 

Instituto Weizmann de Ciências em Israel. Goldwasser concluiu a Licenciatura em 

Matemática Aplicada pela Carnegie Mellon University em 1979, e o Doutoramento em 

Ciência da Computação na UC Berkeley em 1984. 

Para além do prémio ACM Turing em 2012, Goldwasser recebeu o prémio Gödel em 1993, e 

outro em 2001, pelo seu trabalho em provas interativas e conexões para aproximação. 

Recebeu ainda o prémio ACM Grace Murray Hopper (1996), o prémio RSA em matemática 

(1998), o prémio ACM Athena para mulheres em ciência da computação (2008), a Medalha 

Benjamin Franklin em Computação e Ciência Cognitiva (2010), o prémio IEEE Emanuel R. 

Piore (2011), a Medalha Barnard College of Distinction (2016) e o Suffrage Science Award 

(2016). É membro da AAAS, ACM, NAE, NAS, Academia de Ciências de Israel, Sociedade de 

Matemática de Londres e Academia de Ciências da Rússia. 

Em 2021 proferiu a palestra Pedro Nunes Lectures com o título Addressing the Growing 

Distrust in Algorithms with More Mathematics, onde abordou novos resultados na verificação 

da precisão dos algoritmos de machine learning, mesmo sem acesso total ao código. 

Devido às restrições associadas ao surto de COVID-19, a palestra foi ministrada em formato 

de webinar online, no dia 16 de junho às 16h00, numa apresentação orientada por Marcelo 

Viana (IMPA, Brasil). 

 

1.2.4. Tardes de Matemática 

As Tardes de Matemática foram criadas pela SPM em 2001, para dar resposta à necessidade 

de divulgar esta disciplina e de mostrar como a Matemática está relacionada com uma 

enorme diversidade de situações presentes no nosso dia a dia. Para isso, matemáticos são 

convidados a falar sobre assuntos variados, numa linguagem acessível a um público amplo.  

Em 2021, e desde novembro de 2020, as Tardes decorreram num formato online. 

As palestras apresentadas foram as seguintes: 

• A Vida de Pi: 13 março 2021 | 15h00 António Bento (Departamento de Matemática 

da Universidade da Beira Interior) 

• Matemática dos Empréstimos e dos Depósitos a Prazo: 22 maio 2021 | 15h00 

Paulo Saraiva (Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra) 

http://www.mat.uc.pt/~clcmat/videos/CIM_Colloquium_2021_2.mp4
http://www.mat.uc.pt/~clcmat/videos/CIM_Colloquium_2021_2.mp4


P á g i n a  | 21 

  

 

• A Matemática na Procura de Respostas no Âmbito da Cardiologia: 10 julho 2021 | 15h00 

José Augusto Ferreira (CMUC, DM-FCTUC) 

 

1.2.5. Dia internacional da Matemática 

O Dia Internacional da Matemática em 

2021 foi subordinado ao tema: 

“Matemática por um mundo melhor”. 

Apesar da pandemia, a SPM desenvolveu 

esforços para proporcionar uma 

celebração condigna da efeméride.  

Nesse sentido, nos dias 11 e 12 de Março 

ofereceu palestras de divulgação proferidas 

por Mário Bessa, Filipe Oliveira 

e Jorge Nuno Silva. Esta iniciativa culminou 

com três dedos de conversa com Marçal 

Grilo, Nuno Crato e Henrique Leitão. 

No dia 13 de Março, proporcionou-se um 

webinar com a participação de João Araújo, 

Rodrigo Queiroz e Melo, Isabel Hormigo, 

Pedro Cunha, José Eduardo Lemos e Nuno 

Crato. 

No dia 14 de Março, celebrou-se o Dia 

Internacional da Matemática com duas 

palestras proferidas por Óscar Felgueiras e 

Rogério Martins. 

Estas iniciativas, transmitidas online, 

granjearam excelentes índices de 

participação com centenas de 

visionamentos em direto e ainda muitos 

outros em diferido. 

Palestras proferidas: 

• "O papel de um matemático numa pandemia”: com Óscar Felgueiras, 14 de março | 14h30 

• "Por que não conseguimos ver para além das três dimensões”: com Rogério Martins, 14 de 

março | 15h30 

• "Matemática?! Só na Escola, ok?!”: com Mário Bessa, 11 de março | 11h00 

• "Jogando bilhar com o número Pi”, com Filipe Oliveira, 11 de março | 14h00 

• "A Matemática do baralho de cartas”: com Jorge Nuno Silva, 11 de março | 16h00 

• “Três dedos de conversa sobre matemática”: Marçal Grilo, Nuno Crato Henrique Leitão 

 

 

 

 

 

 

https://dim314.spm.pt/index
https://dim314.spm.pt/index
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1.2.6. VIII Feira da Matemática 

A VIII Feira da Matemática decorreu nos 

dias 29 e 30 de outubro. 

No dia 29 de outubro, com um programa 

online dirigido para o público escolar, e 

no dia 30 de outubro para público geral 

e famílias com um programa de 

atividades presenciais.  

Como já vem sendo habitual, é 

organizada conjuntamente pelo Museu 

Nacional de História Natural e da Ciência 

da Universidade de Lisboa, pela Sociedade Portuguesa de Matemática, pela Associação de 

Professores de Matemática, pela Associação Ludus e pela Associação Portuguesa de 

Investigação Operacional. 

Foram dois dias repletos de atividades científicas, culturais e educativas, sendo o primeiro 

dia dedicado às escolas e o segundo ao público em geral, e sendo a participação gratuita. 

Apesar do formato misto organizaram-se jogos, visitas virtuais, escape room, desafios, 

debates, palestras e fado Mathematico.  

A SPM dinamizou as seguintes atividades: 

• O gémeo digital de uma grande maratona: Sílvia Barbeiro, CMUC Departamento de 

Matemática da Universidade de Coimbra 

• Matemática no Jardim do Campo Grande: Pedro J. Freitas, Universidade de Lisboa 

• Geometria Divertida: Maria da Graça Marques e Marília Pires, Universidade do Algarve 

(atividade gravada e disponibilizada através do Youtube na sexta-feira e em modo 

presencial no sábado). 

• Exposição de M.C.Escher 

• Banca SPM 

A SPM convidou ainda o Departamento de Matemática da FCT Nova para dinamizar algumas 

atividades na Feira. 

 

1.2.7. VII Iberian Modeling Week 

A VII Iberian Modelling Week, organizada pela Secção PT-Maths In da SPM, conjuntamente 

com a Rede Espanhola de Matemática Industrial (math-in), decorreu online, nos dias 26 a 28 

de Novembro, e contou com a participação de 11 Estudantes que, com a orientação de 

Coordenadores Académicos, trabalharam em problemas de modelação matemática 

idênticos aos que surgem em ambiente industrial.  

A Iberian Modeling Week destina-se prioritariamente a alunos de mestrado e licenciatura 

com uma forte componente matemática, e visa proporcionar aos alunos a oportunidade de 

trabalharem em problemas reais que surgem em contexto industrial, idênticos aos que 

poderão encontrar no futuro, preparando-os para melhor atender o mercado de trabalho e 

responder às suas exigências. 

O caráter internacional do evento permite não só aproximar os alunos da indústria, mas 

também a troca de experiências entre alunos com diferentes realidades educacionais. 

https://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/feira-da-matematica-2021
https://www.spm.pt/PT-MATHS-IN/7imw/english/index.html
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O Iberian Modeling Week visa também sensibilizar a Indústria para o valor acrescentado da 

Matemática quando aplicada à resolução de problemas reais decorrentes das mais diversas 

áreas industriais. 

A Iberian Modeling Week é um evento anual que decorre alternadamente entre Portugal e 

Espanha, desde a sua primeira edição em 2014 em Coimbra, e as seguintes em Santiago de 

Compostela em 2015, Porto em 2016, Vigo em 2017, Lisboa em 2018 e Sevilha em 2019. O 

evento foi interrompido em 2020 devido à pandemia de COVID-19, e retomou a sua 

organização em 2021. 

 

1.2.8. Evento comemorativo do 81º aniversário da SPM 

Para celebrar o 81.º aniversário, a Sociedade Portuguesa de Matemática realizou um evento 

online no dia 11 de dezembro, às 11h00, com a presença da direção atual e dos seus antigos 

presidentes. Com moderação de Jacinta Oliveira, a sessão abordou os projetos e atividades 

realizadas em 2021, bem como os projetos para o ano de 2022, entre os quais o prémio de 

investigação, Prémio António Aniceto Monteiro, que a SPM está a atribuir a partir de 2022. 

Foram abordados também temas atuais, como as implicações no ensino da Matemática das 

“Aprendizagens Essenciais”. 

 

1.2.9. Exposições 

A SPM dispõe de algumas exposições itinerantes para requisição por escolas, instituições, 

bibliotecas e outras entidades. Em 2021, devido à pandemia, não houve qualquer requisição. 

No entanto, a exposição A Matemática de M.C. Escher fez parte da oferta na VIII Feira da 

Matemática, que decorreu no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, nos dias 29 

e 30 de outubro. 

Entre 2 de julho e 31 de outubro esteve patente no Moinho de Papel, em Leiria, a exposição 

Tipografia Matemática Portuguesa 1496-1987, feita em parceria com a SPM, por meio do 

SNHM, e concebida e comissariada por José Francisco Rodrigues. 

 

1.3.  Reuniões e protocolos 

 

1.3.1. Reuniões da European Mathematical Society 

Em 2021 o "Meeting of Presidents" da European Mathematical Society decorreu em formato 

digital a distância no dia 29 de maio.  

 

1.3.2. Protocolo com a Universidade Aberta  

Em outubro de 2020 foi estabelecido um Protocolo de Cooperação entre a SPM e a 

Universidade Aberta (UAb). Este visa promover ações conjuntas, em particular, nos domínios 

do ensino e da formação.  

No âmbito desta colaboração continuaram a ser promovidas em 2021 ações de formação 

para o ensino digital em rede, onde foram explorados temas como a educação online, 

modelos pedagógicos virtuais, plataformas, tecnologias e avaliação digital. Desta forma, a 

SPM continuou a proporcionar aos professores o desenvolvimento de ferramentas que lhes 

permitam melhorar a sua prática docente no contexto de ensino a distância e potenciar uma 

educação digital de qualidade. 
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Em colaboração com a Universidade Aberta foram realizadas as formações Curso de 

Formação para a Docência Digital em Rede, com duas turmas com 260 e 189 inscrições, e o 

webinar Didática da Matemática: Abordagens na Era Digital, realizado a 12 de maio e que 

contou com mais de 500 participantes. No âmbito desta colaboração, o centro de formação 

emitiu 62 certificados. 

 

1.3.3. Protocolos com a Fundação Calouste Gulbenkian 

Programa “Vocações para a Matemática em Cabo Verde”  

No final de 2018 foi estabelecido um Protocolo de Cooperação entre a Fundação Calouste 

Gulbenkian (FCG) e a SPM. As duas instituições acordaram colaborar ativamente entre si na 

elaboração, implementação e avaliação de propostas técnicas e científicas que contribuam 

para que jovens talentosos em Matemática dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa alcancem o seu potencial. Este projeto teve ainda início em dezembro de 2018 

com a iniciativa “Vocações para a Matemática” a desenvolver em Cabo Verde, com o objetivo 

de estimular nos jovens cabo-verdianos o gosto, a capacidade e a vocação de pensar e 

investigar em Matemática. Em dezembro de 2019 este Protocolo foi renovado, inciando-se 

a segunda edição de projeto “Vocações para a Matemática em Cabo Verde”. Este programa 

tem como principal objetivo estimular nos jovens cabo-verdianos o gosto, a capacidade e a 

vocação de pensar e investigar em Matemática através de um programa tutorial onde 

realizam um trabalho de estudo e de investigação aprofundada no domínio da Matemática, 

com uma equipa de tutoria constituída por dois doutores em Matemática – um de Cabo 

Verde e outro de Portugal – que propuseram em conjunto temas de trabalho aos estudantes.  

Em 2021 decorreu a 3ª edição do programa. O projeto envolveu seis estudantes da 

Universidade de Cabo Verde, sendo três da Licenciatura em Matemática e três da 

Licenciatura em Engenharia Mecânica. Estes estudantes foram selecionados pela Comissão 

de Coordenação, formada pelos Professores António Salgueiro, Jorge Milhazes de Freitas e 

Telma Silva, da Universidade de Cabo Verde, com base numa avaliação curricular. Os seis 

estudantes foram orientados por professores da Universidade de Cabo Verde (Adilson Silva, 

Robert Sousa, Nilson Moreira e Telma Silva) e da Universidade de Coimbra (António 

Salgueiro). Cada estudante desenvolveu um trabalho de investigação num tema proposto 

pelos orientadores: 

• Eurico da Graça (Modelação Matemática e simulações computacionais de problemas 

de convecção-difusão)  

• Isaías Fortes (Problema de Afetação: Aplicações)  

• Adelmir Lopes (Modelação do COVID-19 em Cabo Verde)  

• Lilhane Semedo (Cálculo Fracionário: Aplicações)  

• Élder Andrade (Teoria Matemática dos Nós - Classificação de nós através da 

coloralibilidade) 

• Osvaldo Furtado (Transporte de fluídos de um meio livre para um meio poro-

elástico) 

O trabalho foi desenvolvido de janeiro a setembro de 2021, tendo havido encontros online 

intermédios nos dias 30 de abril e 4 de agosto para apresentação do andamento do trabalho 

aos restantes estudantes e orientadores. No dia 29 de setembro decorreu o encontro final, 

onde foram apresentados os resultados obtidos, tendo todos os estudantes cumprido o 

plano de trabalho proposto.  
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Programa “Campos da Matemática” em São Tomé e Príncipe  

No âmbito do mesmo protocolo de Cooperação entre a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) 

e a SPM para organização e realização de ações de promoção, formação e sensibilização dos 

jovens em países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) para a Matemática, houve 

lugar à 3ª edição do projeto “Campos de Matemática – São Tomé e Principe”, que visa 

acompanhar alunos do 9.º ao 12.º ano com vista à sua preparação para um percurso de 

sucesso no Ensino Superior.  

No quadro desta colaboração realizou-se a 3.ª edição do Campos de Mathemática em S. Tomé 

e Príncipe, após várias ações realizadas desde a 2.ª edição, designadamente: 

• O acompanhamento aos alunos da 1.ª e 2.ª edição, ou seja alunos atualmente a 

frequentar o 12.º ano, tendo sido organizadas sessões remotas (via zoom) entre 

dezembro e julho de 2021, bem como sessões pontuais para tirar dúvidas a pedido dos 

alunos, entre março e maio, também por Zoom 

• Preparação e seleção para integração no Campos 2021 de mais dois grupos de alunos, 

um de 10º ano e outro de 9º ano, que se previa inicialmente terem sido integrados 

sequencialmente em 2020 e em 2021 (o 10.º em 2020 e o 9.º em 2021). Estas atividades 

foram concretizadas através da aplicação de testes em várias sessões A correção das 

provas da primeira etapa esteve a cargo da Sociedade Santomense de Matemática, 

SSMAT (237) e as da segunda a cargo da SPM (103). 

• Realização em julho de uma semana preparatória, a distância, do Campos 2021, com os 

alunos selecionados, de forma a conseguir colmatar dificuldades ou atrasos de 

conhecimentos do ensino básico. 

Efetuadas as tarefas de acompanhamento dos alunos que já vinham a frequentar os 

Campos da Matemática e as de seleção dos alunos para os novos grupos, 64 alunos (18 do 

9.º ano, 16 do 10.º ano e 30 do 12.º ano) mostraram reunir as condições para a frequência 

da 3.ª edição do Campos da Matemática, que se realizou em setembro. 

É com agrado que SPM tem vindo a acompanhar os trabalhos do Campos da Matemática 

desde o início, contribuindo tanto com propostas técnicas como na lecionação nos Campos 

e nas sessões de acompanhamento dos alunos. É igualmente com agrado que, após a 

realização da 3.ª edição do Campos da Matemática se vê que a intervenção foi bem-sucedida, 

apesar de realizada no período instável em que se tem feito sentir os efeitos e 

consequências da pandemia. Os alunos que frequentaram as três edições dos campos estão 

hoje mais bem preparados e mais perto dos conhecimentos que pretendemos que tenham 

no nível de ensino que frequentam. Os que iniciaram frequentaram o Campos com 

entusiasmo e cumpriram com empenho, responsabilidade e bons níveis de desempenho o 

programa.  

É de salientar que a terceira edição do Campos da Matemática foi idealizada para ser 

concretizada de forma presencial, em São Tomé, mas apenas com os novos grupos isso foi 

possível. No outro grupo – alunos que terminaram o 11.º ano – foram sendo detetados 

alunos infetados o que levou a que a grande maioria das aulas passassem a remotas. Apesar 

de o momento nos privar de estar presencialmente em todas as aulas com estes alunos, e, 

também de realizar todo o plano de trabalho com cada grupo, conseguiu-se no geral cumprir 

as finalidades deste projeto durante a intervenção concretizada durante a 3.ª edição. 

Destacamos, para que tal acontecesse, a grande motivação e empenho dos alunos e as 

soluções que dia a dia foram sendo. Destacam-se igualmente, contributos que conduziram 

ao sucesso dos trabalhos:  
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• Da sociedade congénere, Sociedade Santomense de Matemática (SSMAT), com a qual a 

SPM no início dos trabalhos estabeleceu um acordo, especialmente na organização e 

mobilização dos alunos e encarregados de educação. 

• Da coordenação e do acompanhamento inexcedível por parte da FCG, tanto no acordo 

prévio do trabalho a desenvolver em S. Tomé com os alunos envolvidos, como nas 

condições com que contámos para desenvolver todos os trabalhos 

No dia 6 de setembro realizou-se uma palestra sobre a obra de Almada Negreiros, proferida 

pelo Professor Pedro Freitas (FCUL) via zoom. 

Salienta-se que o plano inicial acordado era mais ambicioso do que aquele que se conseguiu 

concretizar, devido às restrições causadas pela pandemia. Foram convidados quatro 

professores santomenses e contou-se com a SSMAT, com mais dois professores para 

acompanharem as atividades. 

 

Programa “Círculos Matemáticos”  

No final de 2019 foi aprovado pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) um novo projeto: 

Círculos Matemáticos da SPM.  No dia 15 de outubro de 2020 foi celebrado, entre a Fundação 

Calouste Gulbenkian e a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), um contrato relativo 

ao projeto. De acordo com este contrato, a SPM comprometeu-se a:  

• Promover o projeto Círculos Matemáticos, com vista a fornecer os meios para que os 

estudantes encontrem uma ampla gama de problemas matemáticos desafiadores que 

a sua resolução permita diferenciar melhor as subtilezas das ideias matemáticas e a sua 

validade para alcançar a sua solução, através da tradução, adaptação e pilotagem;  

• Mobilizar 15 Agrupamentos de Escolas de todo o País, num total aproximado de 200 

alunos para o projeto Círculos Matemáticos;  

• Criar a plataforma digital de disseminação de conteúdos com os materiais agregados 

desta iniciativa e colocá-la ao dispor de qualquer Escola; 

Este projeto pretende fornecer às escolas atividades científicas na área da matemática – 

resolução de problemas – desenvolvendo e melhorando nas crianças e jovens capacidades 

como o rigor lógico, pensamento crítico e a comunicação.  

Em particular tem como finalidade apoiar a deteção precoce de vocações científicas, 

fomentar o gosto pela Matemática, promovendo desta forma tanto o desenvolvimento de 

talentos como o sucesso escolar em matemática. 

Pretende-se com os Círculos Matemáticos alargar a possibilidade a mais alunos do país a 

estarem abrangidos por um plano estruturado de atividades de desenvolvimento em 

Matemática.  

No momento da assinatura do contrato, em plena pandemia, era do conhecimento de 

ambas as partes que as medidas tomadas pela maioria das escolas de não permitir 

atividades que exigissem proximidade e permanência em espaços fechados além das 

normais atividades letivas, não permitiria o funcionamento das sessões dos Círculos no ano 

letivo 2020/2021. O arranque do projeto nas escolas ficou acordado para os princípios de 

2021/ 2022, sendo que em 2020/21 seriam realizadas todas as tarefas de preparação: todos 

os materiais que permitissem efetivar um trabalho estruturado nas escolas, realização de 

ações de formação para os professores envolvidos, criação de logotipo e cartazes para 

divulgação.  
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No ano letivo 2021/2022 foram contactadas algumas escolas no sentido de averiguar o seu 

interesse em serem escolas piloto do projeto, tendo este sido acolhido de forma muito 

positiva por 17 escolas/agrupamentos. 

O período vivido criou também novas oportunidades. Adaptando a formação, que já estava 

acreditada (na modalidade presencial), dos “Círculos Matemáticos” a um formato online que 

permite mais facilmente reunir professores de várias zonas do país, foram realizadas 3 ações 

de formação (de 25 h cada), uma destinada a professores do 1.º ciclo, e duas para 

professores dos 2.º e 3.º ciclos: formação 2.º e 3.º ciclos de 16 de junho a 14 de julho e de 6 

a 16 de setembro, formação 1.º ciclo de 13 de junho a 26 de julho.  

A associação Ludus colabora com a SPM neste projeto, tendo já participado nas sessões de 

formação anteriormente referidas. A Ludus também está presente na comissão científica do 

projeto, responsável pela criação de materiais a disponibilizar às escolas participantes. A 

teoria de jogos e os jogos matemáticos fazem parte do leque de temas e atividades a 

abranger no âmbito dos Círculos Matemáticos.  

O projeto iniciado, nas 15 escolas piloto, foi muito além do esperado uma vez que neste 

momento 885 alunos estão a participar. No geral as escolas iniciaram as atividades 

realizando atividades com toda a turma para sensibilizar os alunos para o projeto. Em 

muitas, todos os alunos estão a aderir, principalmente os alunos do 1.º e 2.º ciclo. 

 

Projeto “Aula aberta”  

O projeto Aula Aberta é promovido pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pela 

Fundação Calouste Gulbenkian. É um portal para divulgar boas práticas educativas em 

escolas secundárias (públicas ou provadas) de referência do país. Escolas que apresentaram 

consistentemente excelentes resultados nacionais nas disciplinas de Matemática e de 

Português foram convidadas entre 2012 e 2014 a “abrir as suas aulas”. Foram convidadas a 

mostrar como trabalham diariamente com as suas turmas e com os seus alunos. Em 2015, 

a SPM deu continuidade a este projeto disponibilizando online a informação recebida no 

final de 2014 e mantendo-a, em regime aberto, no portal http://aula- aberta.pt. 

O objetivo seria ter um portal onde qualquer professor poderá encontrar os materiais 

(testes, trabalhos de casa, fichas de trabalho, material didático) disponibilizados aos alunos 

de uma turma em cada uma das escolas participantes. Poderá ver gravações vídeo de uma 

sequência de aulas completas. Poderá ler entrevistas aprofundadas onde os professores e 

o diretor da escola refletem sobre o seu trabalho.  

Em 2016 iniciou-se a segunda fase do Projeto Aula Aberta. Nesse sentido, juntou-se ao 

projeto a Escola Secundária de Barcelinhos, disponibilizando aulas de duas turmas de 

Português, uma do 10º ano e outra de 12º ano.  

Em finais de 2017 iniciaram-se diligências para a terceira fase do Projeto Aula Aberta. Para 

esta 3ª fase pretendeu-se integrar no projeto Aula Aberta mais três escolas que se 

destacaram pelo indicador dos percursos diretos de sucesso dos seus alunos e que ainda 

não tenham sido selecionadas nas fases anteriores. A seleção dessas escolas, inicialmente 

prevista para 2018, foi adiada enquanto se preparava a reorganização do site “Portal Aula 

Aberta”. 

Em 2019, foram selecionadas 72 escolas, das quais 21 pretenderam abraçar o projeto. 

Decorreu uma sessão de apresentação da 3ª fase do Projeto Aula Aberta – Boas Práticas na 

Escola e Sala de Aula, na Fundação Calouste Gulbenkian, que reuniu professores de 

estabelecimentos de ensino público e privados selecionados a partir dos indicadores oficiais 

divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação. Foi assinado um protocolo que 
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estabeleceu a colaboração entre cada ESCOLA e a SPM com o objetivo da divulgação das 

boas práticas na escola e na sala de aula levadas a cabo por cada uma das escolas 

selecionadas. O compromisso visava recolher material de natureza científica-pedagógica 

elaborado pelos professores; informação relativa à gestão do currículo; informação relativa 

à organização dos horários; descrição do trabalho colaborativo dos professores; aulas 

gravadas; entrevistas a docentes; entrevistas ao diretor, ao coordenador de departamento, 

e a outras individualidades relevantes no âmbito dos objetivos deste projeto. A SPM 

asseguraria a infraestrutura técnica, administrativa e científica suficiente para o 

desenvolvimento das atividades descritas nas cláusulas anteriores.  

Da reunião da Gulbenkian saiu a vontade comum de todas as escolas colaborarem entre si, 

realizando provas comuns de final de ano, assim como promoverem-se encontros regulares 

de partilha de experiências (o que veio a ocorrer no final do ano letivo, na escola de Verão 

em julho de 2019). 

Em 2020 foram assinados termos de responsabilidade entre a SPM e as escolas e, atendendo 

ao momento do confinamento, só foi possível retomar os trabalhos já com a nova direção e 

com um novo coordenador para o projeto. 

Após todos estes desenvolvimentos, em 2021 estabeleceram-se os contactos com as Escolas 

protocoladas. No entanto, e muito devido à situação pandémica, o interesse arrefeceu e 

somente cerca de metade das Escolas respondeu. A SPM reuniu com as Escolas para decidir 

qual a melhor direção a dar ao projeto. Concluiu-se que um mero retomar do projeto, nos 

termos em que tinha sido desenvolvido até 2019 não seria a melhor solução. Neste sentido, 

foi proposto à Fundação Calouste Gulbenkian a reformulação do projecto, dirigindo os 

esforços para uma nova "Aula Aberta" onde, após escolhida uma temática, os professores 

e/ou os alunos poderiam expor as suas experiências publicamente em apresentações curtas 

e unidirecionais (sem discussão pública). Assim, neste momento o projecto está em fase de 

reestruturação e de definição do melhor modelo a seguir. 

 

Programa de  mentorias  

Ciente que na Educação a mentoria tem vindo, cada vez mais, a ganhar um espaço já 

referenciado como potenciador do sucesso aos alunos, a Sociedade Portuguesa de 

Matemática deu formação em 2020-2021 a convite da Fundação Calouste Gulbenkian ao 

grupo de Mentores do Projeto GAP- Gulbenkian, na área da Matemática,  

A formação contínua em Matemática seguiu princípios gerais necessários ao trabalho e ao 

grupo-alvo. Para além de entendido que os Mentores deveriam ter um domínio seguro dos 

conteúdos programáticos do nível em que estavam as crianças ou os jovens, também foram 

realçados outros aspetos de extrema importância, tais como: 

Saber atuar com cada público-alvo, saber identificar dificuldades e utilizar aspetos 

pedagógicos e didáticos (diagnóstico de dificuldades, estruturar o ensino em patamares, 

motivar os alunos, revisitar frequentemente assuntos já trabalhados, dar feedback do que 

já dominam ou "quase dominam", “o que falta para...”); Motivar e articular com tarefas 

lúdicas ou desafios em determinados momentos; Dar exemplos (guia) da ordem 

(patamares) a seguir nos conteúdos relativamente a cada nível; Compatibilizar a duração das 

sessões com o tipo de tarefas pedidas e com o formato em que vão decorrer (presencial ou 

on-line); Otimizar e treinar a atenção, a concentração, a persistência e até a resiliência. E por 

último no trabalho com os alunos ser otimista, realista, não resignado, persistente perante 

as dificuldades. 
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O início das atividades dos mentores coincidiu com o início do confinamento, o que poderia 

ter retardado o impacto dos mentores no terreno. Tal não se verificou, a perceção é que a 

dificuldade obrigou, na maioria dos casos, a criar soluções que potenciaram a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades nos alunos. Neste caso, ficou vincado 

o princípio em que assenta a ideia da mentoria: o pensamento jovem, ágil e construtivo dos 

Mentores, serve como um guia e inspira outros mais jovens – os alunos, ou outros menos 

jovens – os professores – a seguirem no sentido da simplicidade e da leveza no modo de 

trabalhar 

 

1.3.4. Protocolo com a Universidade do Algarve 

Em 2020 a Universidade do Algarve (UAlg) e a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) 

assinaram um protocolo de colaboração a nível técnico, científico, pedagógico e logístico, no 

sentido de promover a plataforma MILAGE APRENDER+ no ensino presencial e a distância. 

A SPM iniciou esta colaboração com a formação sobre a plataforma MILAGE APRENDER+ no 

seu centro de formação em colaboração com a UAlg e certifica os materiais educativos 

produzidos por membros da SPM designados para o efeito, ou sob sua supervisão, tendo 

dado continuidade a estas atividades em 2021. 

MILAGE APRENDER+ é uma plataforma digital educativa, desenvolvida pela Universidade do 

Algarve, e tem como finalidade implementar uma prática pedagógica inovadora com as 

tecnologias móveis num modelo híbrido de aprendizagem, que combina o analógico com o 

digital, potenciando: 1) a avaliação formativa; 2) as aprendizagens ativas; 3) o 

desenvolvimento de competências do século XXI; 4) o sucesso escolar de todas as crianças 

e jovens; 5) a construção de uma comunidade de professores e alunos autores de recursos 

educativos MILAGE APRENDER+, assegurando um acesso gratuito, equitativo e de qualidade 

à educação. 

O desenvolvimento da plataforma MILAGE APRENDER+ é apoiado pelo programa 

ERASMUS+, da União Europeia, projetos LEARN+ e INCOLLAB, referência: 2019-1-PT01-

KA201-061246 e 2019-1-CZ01-KA203-061163, respetivamente. 

 

1.3.5. Protocolo com a Fundação Altice 

Este ano a SPM manteve o protocolo estabelecido com a Fundação Altice em 2013, com o 

objetivo de disponibilizar de forma gratuita vídeos de matemática desenvolvidos pela Khan 

Academy, uma organização que disponibiliza vídeos interativos com conteúdos educativos. 

A Fundação Altice apoia a adaptação para português dos vídeos, originalmente em inglês, 

de acordo com o currículo escolar nacional, contando com a colaboração da SPM na 

certificação científica dos conteúdos. O número de guiões revistos em 2021 foi de 314. 

 

1.3.6. Protocolo com a Associação Ludus 

Em 30 de novembro de 2021 a SPM assinou um protocolo de com a associação Ludus, com 

o objetivo de estreitar a cooperação e intercâmbio entre as duas associações. A colaboração 

visa desenvolver atividades nos domínios do Ensino e da formação de professores, bem 

como na participação de projetos de estudo e de prestação de serviços à comunidade, como 

é o caso do projeto “Círculos Matemáticos” promovido pela FCG. 
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1.3.7. Protocolo com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo 

Em 19 de novembro, a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) estabeleceu um 

protocolo de colaboração com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo (AEEP), que visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as duas 

instituições. A colaboração, que incide sobre os diversos domínios de atividade de ambas as 

instituições, como atividades de ensino e de formação, participação em projetos de estudo 

e de prestação de serviços à comunidade, de âmbito nacional e internacional, entre outros, 

manteve-se durante 2021. 

 

1.4 Outras atividades 

 

1.4.1 Prémio António Aniceto Monteiro 

Durante o ano de 2021 a direção da SPM preparou a atribuição de um prémio anual com o 

objetivo de reconhecer as contribuições de Matemáticos portugueses em qualquer área da 

Matemática. O prémio, que consiste num galardão desenhado para o efeito e numa quantia 

pecuniária de 2000€, conta com o patrocínio da Unilabs.  

Pretende-se assim distinguir anualmente um(a) matemático(a) de nacionalidade portuguesa 

e com menos de 40 anos de idade que se tenha distinguido por uma 

contribuição significativa para o desenvolvimento da disciplina. A primeira edição do prémio 

realiza-se em 2022, estando as candidaturas abertas durante o mês de março. 

O prémio é nomeado em homenagem a António Aniceto Monteiro, que foi um dos 

fundadores da SPM e da Portugaliae Mathematica. O seu trabalho de investigação é 

considerado como um testemunho de uma era e de uma vida extraordinárias. O seu ensaio 

modernista “Ensaio sobre os fundamentos da Análise Geral”, publicado pela Academia de 

Ciências de Lisboa, em 1939, é um exemplo das ideias precursoras que inebriaram a sua 

geração e instigaram o progresso da investigação em Portugal. 

Na edição de 2022 o júri será constituído pelas seguintes individualidades, elencadas por 

ordem alfabética do primeiro nome: 

• André Neves (University of Chicago) 

• Georgia Benkart (University of Wisconsin) 

• Irene Fonseca (Carnegie Mellon University) 

• Marcelo Viana (IMPA) 

• Martin Hairer (Imperial College) 

 

1.4.2 Clube de Matemática 

O Clube de Matemática da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) cumpriu onze anos 

de atividade a 31 de dezembro de 2021 de forma ininterrupta. A matemática é o principal 

conteúdo do Clube da SPM, sendo um espaço de excelência que permite igualmente a 

divulgação de outras ciências.  

Com uma dinâmica singular, durante 11 meses (exceto o mês de agosto) foram editadas 

largas centenas de notícias sobre ciência e matemática, cumprindo uma agenda bem 

definida. Entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 foram editadas 754 notícias 

no clube, com uma média de 68,5 notícias por mês. Assim, o Clube da SPM esteve sempre 

atento ao mundo matemático com a divulgação de notícias e novidades, seguindo na linha 

da frente a promover e a divulgar a matemática de uma forma dinâmica e positiva e, a 

https://www.spm.pt/premio_aniceto_monteiro
https://www.spm.pt/premio_aniceto_monteiro
https://clube.spm.pt/
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defender a matemática do rigor e da qualidade. É um espaço público de ciência sempre 

atualizado, com motivações interessantes do ponto de vista matemático e científico.  

Foram desenvolvidas várias atividades, nomeadamente, os “Eixos de Opinião”, um espaço 

com uma agenda fixa com diversas personalidades da ciência, da educação e da matemática 

(Carlos Marinho; José Veiga de Faria; José Carlos Pereira; Alexandre Trocado; Hélder Pinto; 

Daniela Gonçalves; Pedro Cardoso; Tiago Fleming Outeiro; Alda Carvalho; Jorge Duarte; José 

Luís de Gouveia Freitas; Francisco Fernandes), que emprestaram a sua qualidade, 

escrevendo gratuitamente sobre matemática/outras ciências. Estas personalidades 

partilham o seu trabalho neste espaço, colaborando connosco de um modo inestimável na 

promoção e divulgação da matemática em Portugal.  

Durante este ano letivo o clube deu ainda continuidade a outras rubricas, destacando-se: 

“Problemas & Soluções”, da autoria de José Veiga de Faria, e as restantes da autoria da 

coordenadora geral do clube, Adília Marinho: “Quiz Matemático”; “A Vida e Obra de…”; 

“Frases Notáveis”; “Curiosidades Matemáticas”; “Objetos & Vídeos”; “Lugares geométricos”, 

entre outras. Refira-se que em setembro de 2021 uma nova rubrica foi lançada: “Piadas 

Matemáticas” dinamizada por Afonso Marinho.  

O Clube da SPM manteve uma dinâmica muito própria na divulgação da matemática que é 

desenvolvida na SPM, como são exemplos, as “Olimpíadas Portuguesas de Matemática”, o 

“Canguru sem Fronteiras”, as “Tardes de Matemática”, as “SPM@WEBINARS” e a divulgação 

de Cursos de Formação, promovidas pelo Centro de Formação da SPM, de livros, de revistas 

e de atividades, entre outras notícias da atualidade matemática.  

Também, deu continuidade a outro requisito importante, realizou online e deslocou-se 

presencialmente a algumas escolas/agrupamentos, a pedido destas, desenvolvendo 

atividades de índole matemática: palestras para alunos e professores, entre outras 

atividades afins. O objetivo foi o de promover a matemática de qualidade participando e 

contribuindo no Plano de Atividades Anual das escolas. Esta é uma vertente muito 

importante do clube, levar às escolas de forma gratuita o melhor conhecimento matemático 

e científico a professores e alunos. Este trabalho tem sido realizado de uma forma 

organizada e pensada ao longo dos últimos 11 anos. Saliente-se que o clube divulgou as 

notícias da realização destas atividades, mas, por outro lado, foi também promovido com 

relevo nas escolas onde as realizou. De evidenciar que ao longo de 2021 o clube foi também 

divulgado nos meios de comunicação nacionais. Refira-se que existem, para o ano 2022, 

pedidos de escolas/agrupamentos para a realização de palestras de divulgação matemática, 

que já estão a ser analisados e organizados.  

Todas as notícias do clube foram editadas diariamente no seu site e paralelamente no 

Facebook Clube SPM, sendo mais uma ferramenta de promoção da matemática, com 

números de visitas interessantes e significativos.  

O Clube da SPM é um espaço bonito e simples que funciona de forma contínua, resiliente e 

musculada na divulgação e promoção da matemática, sendo um local de e para todos que 

gostam de ciência. 
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1.5 Publicações 

 

1.5.1 Publicações Periódicas 

Em 2021, foram publicadas as seguintes revistas:  

• Portugaliae Mathematica: dois número da revista (que correspondem ao volume 78), 

disponíveis online para assinantes 

• Boletim da SPM: nº78 em versão digital 

• Gazeta da Matemática: foram publicados os números 193, 194 e 195 

 

1.5.2 Comissão Editorial Executiva da Portugaliae Mathematica 

Em 2021 manteve-se a seguinte comissão editorial executiva:  

• José Francisco Rodrigues (editor chefe), da FC, Universidade de Lisboa 

• Miguel Abreu (editor executivo), do IST, Universidade de Lisboa 

• Ana Paula Dias (editor executivo), da FC, Universidade do Porto 

• Pedro Freitas (editor executivo), do IST, Universidade de Lisboa 

• Ercília Sousa (editor executivo), da FCT, Universidade de Coimbra. 

No entanto, recentemente, já em 2022, foi empossado pela SPM um novo corpo editorial 

para um mandato de 3 anos. Os editores pretendem consolidar a Portugaliae como 

uma revista de Matemática generalista, mantendo os elevados padrões científicos que 

a caraterizam, e apelam à submissão de artigos por parte da comunidade. O novo 

corpo editorial é o seguinte: 

 

Editors-in-Chief: 

• Peter Gothen, Universidade do Porto 

• José Miguel Urbano, Universidade de Coimbra 

  

Managing Editor: 

• Gustavo Granja, Universidade de Lisboa 

  

Associate Editors: 

• Miguel Abreu, Universidade de Lisboa 

• Jorge Almeida, Universidade do Porto 

• Carolina Araujo, Instituto de Matemática Pura e Aplicada 

• Afonso Bandeira, ETH Zürich 

• Georgia Benkart, University of Winconsin-Madison 

• Emanuel Carneiro, Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics 

• Maria Manuel Clementino, Universidade de Coimbra 

• Persi Diaconis, Stanford University 

• João Paulo Dias, Universidade de Lisboa 

• Irene Fonseca, Carnegie Mellon University 

• Irene M. Gamba, University of Texas at Austin 

• Diogo A. Gomes, King Abdullah University of Science and Technology 

• André Neves, University of Chicago 

• Rahul Pandharipande, ETH Zürich 

https://ddfggdi.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/z48mEGkSDvQ5PbTDYjxF5SViDIFhcrshzL4rSTwVGwDBGhohOGjV73eR5u7yB46T4bNtCQo_B7f7gB0CxCo08xgpTgPUQxjv1Y0Cqw4fJ_HMLxv5v-AZnD24QDET4lACXNu9CAiCRJESJnbj85rncc3slPR-NTvf5I4VsUx69swe1dvT-SH7I3o64_PZqA1PWBFixlSgq3-pSchbft5uyPUa8BAs06VjKA7qN1d102vDoZ1lnrO7x6265A
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• Hans Ringström, KTH Royal Institute of Technology 

• José Francisco Rodrigues, Universidade de Lisboa 

• Gonçalo Tabuada, Universidade Nova de Lisboa and University of Warwick 

• Amie Wilkinson, University of Chicago 

• Enrique Zuazua, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Deusto Foundation, and 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 

1.6 Ensino Básico e Secundário 

 

1.6.1 Olimpíadas de Matemática 

A edição das Olimpíadas Portuguesas de Matemática do ano letivo 2020/2021 foi fortemente 

afetada devido à pandemia de COVID-19, tendo havido um decréscimo significativo no 

número de alunos que participaram. No entanto, é de enaltecer o esforço de muitas escolas 

e dos seus alunos que, apesar desta conjuntura, não deixaram de participar nas Olimpíadas, 

contribuindo assim para que esta competição se realizasse pelo país todo. 

A nível nacional, realizaram-se as XXXIX Olimpíadas Portuguesas de Matemática com a 

participação, em diversas categorias, de alunos do 3.º ano, do 1.º ciclo do ensino básico, ao 

12.º ano do ensino secundário. Assim, contámos com cerca de 500 escolas do 2.º, 3.º ciclos 

e secundário, traduzindo-se na participação de 15 000 alunos, e cerca de outras 300 escolas 

do 1.º ciclo, onde estiveram envolvidas aproximadamente 10 000 crianças. 

Pelo segundo ano consecutivo, a Final Nacional teve de ser adiada realizando-se no dia 11 

de setembro. Além disso, esta não teve o formato habitual de modo a respeitar todas as 

recomendações da Direção Geral de Saúde. 

A Sessão de Encerramento da Final Nacional das XXXIX Olimpíadas Portuguesas de 

Matemática (OPM), realizou-se via Zoom, no dia 3 de outubro de 2021 pelas 15 horas para 

os finalistas da categoria Júnior e pelas 16 horas e 30 minutos para os finalistas das 

categorias A e B. Contou com a presença do Diretor de Serviços da Direção-Geral da 

Educação, Hélder Pais, do Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, João Araújo, 

da Diretora Executiva da Agência Ciência Viva, Ana Noronha e do Diretor de Programa da 

Fundação Calouste Gulbenkian, Pedro Cunha. 

Portugal participou em duas competições internacionais de matemática: as Olimpíadas 

Internacionais de Matemática (IMO) e as Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática 

(OIAM). A participação de Portugal voltou a demonstrar o valor dos nossos estudantes 

tendo-se obtido classificações relevantes nesses eventos. 

A participação nas 62.as Olimpíadas Internacionais de Matemática contou com uma equipa 

constituída por 6 estudantes enquanto que a equipa que participou nas Olimpíadas Ibero-

Americanas de Matemática tinha 4 elementos. Esses estudantes foram selecionados 

atendendo aos seus resultados nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática e nos estágios 

de preparação efetuados no Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra a 

cargo do projeto Delfos. Tiago Oliveira Marques conquistou uma medalha de prata ficando 

muito perto da medalha de ouro. Pedro Bezerra Roque da Costa e Tiago Duarte Mourão 

conquistaram medalhas de bronze. Pedro Alves Antunes obteve uma menção honrosa. 

Portugal ficou a meio da tabela de países, na 54.ª posição. 

Nas XXXVI Olimpíadas Ibero-americanas de Matemática todos os quatro elementos da 

equipa portuguesa conquistaram medalhas. O Tiago Oliveira Marques e o Tiago Duarte 

Mourão obtiveram medalhas de prata enquanto que a Mariana Vilela Marta Rio Costa e o 
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Eduardo Henrique Gomes de Sousa Neto Guerreiro conquistaram medalhas de bronze. Com 

estes resultados Portugal ficou no 6.º lugar da tabela de países. 

Os alunos portugueses continuam assim a demonstrar a evolução na resolução de 

problemas e o trabalho individual feito por cada um deles. Muitos dos conteúdos avaliados 

quer nas Olimpíadas Nacionais quer nas Olimpíadas Internacionais não fazem parte dos 

programas nacionais de Matemática e têm de ser por eles estudados nos estágios Delfos 

realizados em Coimbra e no seu estudo autónomo. 

 

1.6.2 Projeto Educativo Khan Academy  

Em 2013 a SPM estabeleceu um protocolo com a Fundação Portugal Telecom com o objetivo 

de disponibilizar de forma gratuita vídeos de matemática desenvolvidos pela Khan Academy 

(https://www.khanacademy.org/) uma organização que disponibiliza vídeos interativos com 

conteúdos educativos. Em Portugal a Fundação PT abraçou esta iniciativa, apoiando a 

adaptação para português dos vídeos, originalmente em inglês, de acordo com o currículo 

escolar nacional, contando com a colaboração da SPM na certificação dos conteúdos  

Em 2020, a Fundação Altice Portugal, sucessora da Fundação Portugal Telecom, continuou a 

apoiar a adaptação para português dos vídeos, originalmente em inglês, de acordo com o 

currículo escolar nacional, contando com a colaboração da SPM na certificação dos 

conteúdos.  

Em 2021 ficaram disponíveis mais 314 vídeos que abordam matérias do ensino básico e 

secundário (https://fundacao.telecom.pt/KhanAcademy). Os vídeos, que procuram servir de 

reforço às matérias lecionadas na sala de aula, são narrados pelo professor de matemática 

Rogério Martins e por quadros da PT. A revisão destes vídeos é da responsabilidade de 

Miguel Abreu. Além do público português, o projeto pretende também chegar aos 

internautas dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste através do Sapo 

Internacional.  

 

1.6.3 Centro de Acreditação de Manuais Escolares 

A SPM continua a ser uma entidade avaliadora e certificadora de manuais escolares. Desde 

o início do Centro de Avaliação de Manuais Escolares da SPM em 2009 que o objetivo tem 

sido contribuir para a melhoria dos manuais escolares e para a consequente melhoria do 

ensino da Matemática em Portugal. 

Embora a certificação de manuais escolares constitua uma obrigação legal decorrente do 

Decreto-Lei 261/2007 de 17 de Julho, mais tarde substituído pelo DL 5/2014, o facto é que 

em 2016 o Ministério da Educação, através do Despacho n.º 13331-A/2016, de 8 de 

novembro,  determinou a não realização de certificação de manuais de Matemática. Não 

sendo claras as intenções e consequências de tal decisão a médio prazo, o facto é que desde 

o ano letivo 2016/17 não existe, por estas razões, atividade de certificação de manuais. 

Apesar disso, em 2021 a SPM renovou a sua acreditação como entidade certificada para a 

avaliação e e certificação de manuais escolares para o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. 

 

1.6.4 Gabinete do Ensino Básico e Secundário 

O GEBS responde regularmente a solicitações várias de professores dos ensinos básico e 

secundário que expõem dúvidas de caráter científico didático bem como pedidos de 

colaboração no sentido da dinamização de atividades com alunos.  

https://www.khanacademy.org/
https://fundacao.telecom.pt/Site/Pagina.aspx?PageId=2070
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ManuaisEscolares/despacho_n.o_13331-a-2016.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ManuaisEscolares/despacho_n.o_13331-a-2016.pdf
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O GEBS continuou este ano a sua atividade, sendo de referir os comunicados de imprensa 

publicados por ocasião da realização do exame nacional de Matemática A do Ensino 

Secundário (https://www.spm.pt/news/parecer-sobre-o-exame-de-matemtica-a-1-fase ).  

Nomeadamente, emitiu um parecer sobre as Novas Aprendizagens Essenciais para o Ensino 

Básico, entre outros. 

 

1.6.5 Participação no Conselho Científico do Instituto de Avaliação Educativa 

Desde o ano de 2013, a SPM tem uma representação no Conselho Científico do IAVE, IP, na 

sequência da publicação do DL n.º 102/2013 de 25 de julho. Este é um órgão de consulta e 

apoio técnico-científico em matéria de avaliação e conta com a participação de Sociedades, 

Associações Científicas e Associações de Professores das várias disciplinas dos currículos 

escolares dos diversos níveis de ensino. A SPM já tinha uma representação no Conselho 

Consultivo do GAVE (Gabinete de Avaliação Educativa) e continuam a manter uma 

representação baseada na defesa da existência de avaliação externa dos alunos com base 

em instrumentos com rigor científico, fiáveis e comparáveis de forma a ser possível, através 

dos resultados produzidos, aferir da qualidade do ensino da Matemática e assim identificar 

estratégias de melhoria do mesmo. 

 

1.6.6 Centro de Formação 

Desde o seu início de atividade, em junho de 2007, o Centro de Formação da Sociedade 

Portuguesa de Matemática deu formação por todo o país a um número considerável de 

professores, tendo sempre como principal objetivo responder às solicitações formativas das 

escolas, contribuindo, assim, para a formação contínua dos professores na área da 

matemática. Nos anos de 2008-09, 2009-10 e 2010-11 o CFSPM teve um acréscimo 

excecional de atividade, altura em que se realizou um número consideravelmente alto de 

ações de formação (75 em 2008-09; 79 em 2009-10; 71 em 2010-11). No ano de 2011-12 

verificou-se um grande decréscimo no número de formações, tendo-se realizado 32 ações. 

No ano de 2012-13 o decréscimo foi mais acentuado, tendo o CFSPM dinamizado 17 ações 

de formação, contando com a participação de 238 formandos. As principais razões para o 

decréscimo de atividade que se tem vindo a registar desde 2011-12 prendem-se sobretudo 

com fatores relacionados com a progressão na carreira docente, estando esta congelada 

desde janeiro de 2011. No ano letivo 2012-13, disponibilizamos a formação online, tendo 

sido dinamizadas 17 ações, com um total de 238 formandos. Em 2013-14 o número subiu 

ligeiramente para 21 ações, com um total de 395 formandos.  

O ano de 2021 foi um ano de sucesso para o CFSPM, tendo superado os números de 2011, 

que tinha sido o ano com mais ações de formação e formandos até à data. O número de 

ações realizadas triplicou, e o número de formandos aumentou mais de 700%, em relação 

2020. 

Em 2021 foram realizadas, em modalidade e-learning, 19 ações de formação e 12 webinars, 

com um total de 1722 formandos. A referir: cinco turmas da ação “MILAGR APRENDER +”; 

duas turmas de cada uma das ações “Círculos Matemáticos”, “Estatística no Excel”, “Curso de 

Formação para a Docência Digital em Rede”, “Números e Operações no 1º Ciclo”; uma turma 

de cada uma das ações “Círculos Matemáticos 1º Ciclo”, “Matemática no Excel”, “Aplicações 

da TI -NSpire”, “Aplicações do Geogebra: Módulo 1”.   

 

 

https://www.spm.pt/news/parecer-sobre-o-exame-de-matemtica-a-1-fase
https://www.spm.pt/news/parecer-da-spm-s-novas-aprendizagens-essenciais-para-o-ensino-bsico
https://www.spm.pt/news/parecer-da-spm-s-novas-aprendizagens-essenciais-para-o-ensino-bsico
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SPM Webinars 2021: 

• 13 de março | SPM em Ação: Debate, Diversos intervenientes 

• 20 de março | Avaliação online na Matemática, Por Rui Paiva  

• 27 de março | Ciência a Brincar - Descobre a Matemática, Por Carlota Simões 

• 10 de abril | Comunicar em Público, módulo I, Por Jacinta Oliveira  

• 17 de abril | Comunicar em Público, módulo II, Jacinta Oliveira  

• 15 de maio | Jogos Matemáticos - A Estrada Real para o Pensamento Geométrico, Por 

Jorge Nuno Silva 

• 22 de maio | Como Desenhar "À Mão" Panoramas de Realidade Virtual: Introdução ao 

Desenho em Perspetiva Esférica, Por António Araújo 

• 29 de maio | O Fator WOW da Matemática, Por Rogério Martins (apresentador do “Isto 

é Matemática”) 

• 5 de junho | O Caminho Das Estrelas - A Astronomia e a Matemática ao Serviço da 

Navegação, Por Carlota Simões 

• 12 de junho | Aprender com o After School, Por Pedro Marcelino e João Miguel Rico 

• 19 de junho | Power BI - Uma Introdução, Por Samuel Faria 

• 26 de junho | Padrões e Simetrias em Música, Por Carlota Simões 

 

O CFSPM colaborou com a organização do ENSPM2021e do 34º ESNHM, para que estes 

fossem acreditados como ação de formação para professores dos Ensinos Básico e 

Secundário, estas ações de formação decorreram em modalidade mista (presencial/e-

learning).  

Com o objetivo de continuarmos a melhorar, foram acreditadas dezoito novas ações de 

formação e foi assinado um protocolo com a LUDUS. 

 

1.6.7 Bolsa de Professores Voluntários 

A pandemia veio acentuar ainda mais as desigualdades na aprendizagem e, para além disso, 

existem ainda muitas turmas sem professor de matemática. No sentido de apoiar alunos 

desfavorecidos dos ensinos básico e secundário em Portugal afetados pelo encerramento 

das escolas durante o confinamento, a SPM promoveu, desde novembro de 2020, a criação 

de uma Bolsa de Professores Voluntários com o objetivo de apoiar esses alunos, 

nomeadamente alunos que estão sem professor de Matemática, mobilizando a sociedade 

para ajudar quem não tinha aulas havia mais de um ano. Num movimento comovente e 

edificante, mais de 200 professores do ensino básico ao ensino superior, em Portugal e no 

estrangeiro, voluntariaram-se para ajudar e assim excelentes alunos tiveram aulas 

excelentes. Em 2021 foram chamados a intervir 23 professores, tendo impacto em 16 turmas 

ou grupos e 279 alunos. 

 

1.6.8 Programa Teste@SPM 

Em 2015 o Parlamento aprovou o fim dos exames do 4.º e dos 6.º anos e, atendendo aos 

sucessivos confinamentos, o Governo suspendeu os do 9.º ano, exames estes que 

orientavam o trabalho das escolas, dos professores e dos alunos.  

Neste contexto, a pedido de várias escolas a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) 

tem vindo a desenvolver há anos testes de matemática com as mesmas características de 

um exame nacional. A experiência passada, aliada a um conhecimento ímpar do Programa 

e Metas Curriculares, permitiu à SPM em 2021 lançar o PROGRAMA TESTES SPM, contando, 

para tal, com o apoio fundamental da Fundação Calouste Gulbenkian.  

https://ddfggdi.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/7fE-8nCixXmu02yG3zPaBDF6716WY4lBGnwy1wfA0W9uuIHpEiwro1Uavoppc2DmwzhZXaGDWIp6OsFxPKuFtLiOQzFKASign4Qvp0pUsist9s1bdUIgCE3J52V2z1gc8GV3d_3HiPBadWRjM9arN7N1jHf6anOnp32bBTyAQpthDo-xVJu32aEED7Rla2Yfiw4MFEl-7kRpYYOq0wwAkaU
https://ddfggdi.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/mwd1utsf9_uJIixdx9wur9eLWaFuGkkjfoFem9Z2qo6Ie-hFnrSpELY1ScbOZOetQpWFyjMQ57KpLCg7GGCL0yCyMLAzJzvEUdbJg9jGUi2grgOXL9izHwjGO1yLUzgbVvrsstaWahVavdudlo60rhsyqLjEPS_XT4MxJ1no7akPfTde1orgfmZm6xf7hRKBuGiF87fXiQouJjJ2NUZmjb8
https://ddfggdi.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/mwd1utsf9_uJIixdx9wur9eLWaFuGkkjfoFem9Z2qo6Ie-hFnrSpELY1ScbOZOetQpWFyjMQ57KpLCg7GGCL0yCyMLAzJzvEUdbJg9jGUi2grgOXL9izHwjGO1yLUzgbVvrsstaWahVavdudlo60rhsyqLjEPS_XT4MxJ1no7akPfTde1orgfmZm6xf7hRKBuGiF87fXiQouJjJ2NUZmjb8
https://ddfggdi.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/7TpNXmbZ9OaO2bkNJVhBOWUWWaY0NKUOLO_4zYzMVLxMUjqgZxBuUI8zAXVK2H97tyyujT1hfyP5UmwV8lZ_bPIK2ZYJhsdecXi4TmkV_3Rqf8OHRsgzSAK9nRk21-WLIA7LO1uMYAwFgyF5KDjv4ZmzByB3D3P-JRipwgl6tv0mJj1jijwBAza55dpI8yLGttxi9UsS8n2a_Mzn0cTul0U
https://ddfggdi.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/42RtSKBlOePPzCsaQBUuQB7mkD2siHxNfzNmepWYc2ovN-x5Gdk-j7Fo2QtUZx4wwN55KJMF9mSn9NkVwgSiZtV41r6TDhYkbNUQPXogMmQ4YAMLMfYmSWpe4K04ScWW7XHb8kVumbI2VoIvoAFXMK78u9Glq7KKis_Mo6xmkfdyRCEFidpsC11ph2DDsOelWQqVeNa8b18pYAqL_QFuIIM
https://ddfggdi.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/42RtSKBlOePPzCsaQBUuQB7mkD2siHxNfzNmepWYc2ovN-x5Gdk-j7Fo2QtUZx4wwN55KJMF9mSn9NkVwgSiZtV41r6TDhYkbNUQPXogMmQ4YAMLMfYmSWpe4K04ScWW7XHb8kVumbI2VoIvoAFXMK78u9Glq7KKis_Mo6xmkfdyRCEFidpsC11ph2DDsOelWQqVeNa8b18pYAqL_QFuIIM
https://ddfggdi.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/HZsANS9sGeCr-8s1rrILwS-bGacbyfFQUIKOL8wsBQFW8hfZDcmaGNJFhKVvqlJCcwsktiojq_I8glH-PCjl1gXcUckuG_d9kNIduPd1Mp3SIlyDsB1wmYjP7h-J44Er9XWUeI1tF_Zgktu75_uBKRArJRA5heXh5Q4BnmhpC64hJeVvOz3-OTAUjxO94evuiUX7ZXvGba7Bbff5a8QuaKw
https://ddfggdi.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/gPYTCBeAQhbkalixodEVWWj2biLXler7yhOjRio8wUesq9PJ8uDPzexvPbgWA8tCdjgDkAEpxh5Sr62UePKgU1Uk5dY7-dQnt3xkg1c56Qv0TL6CSaw5YqRrYF3YPKq02cbziSVYtYUr2LmFFKjxh51oYxIW7GwZO0dGEPf2aamoZVAXN0OHTFafNjRhwleC4PZYKTLklSH8MRpeLihQr_0
https://ddfggdi.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/44JiJqHxTPnZfRpD5LFEXMy5FGM3-PnyyHe22hhpzja7CJ2iEHmK2w63-VMy31Wcem3vqMHK0VAPXFcjSVOMgPHl65fllk84ogVzu28HN086FFLfmWP5R-KP7-OGKp-zYXHiWPTAF75W0r7On0KRcpbEIOpNsnu0q-8bxgWrqSjC6AnMmyx04Il7flBm-mStEcYKYGNPRuSYQLphh69W3kE
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Este programa ofereceu às escolas associadas SPM, (públicas ou privadas) testes para o 4.º, 

6.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos, com as mesmas características de um exame nacional. Em 2021, 

102 escolas/agrupamentos aderiram a este projeto. O Programa Testes SPM pretende 

fornecer às escolas um instrumento de auditoria externa sem intervenção dos professores 

locais, seja nos enunciados, matrizes e critérios de correção, seja na correção, 

proporcionando, entre outros, um instrumento de benchmark para a concretização de 

práticas de melhoria contínua e um instrumento de monitorização do impacto da pandemia. 

 O Programa Testes SPM surge como resposta a um desejo de muitas escolas, quer públicas 

quer privadas, que acreditam que um processo de avaliação rigoroso na Educação é 

essencial na construção de uma sociedade mais preparada, educada, culta, justa e feliz. 

Relativamente à operacionalização do Programa, as escolas/agrupamentos associadas 

aderiram ao projeto inscrevendo-se na plataforma Testes Nacionais | SPM 

(spmatematica.online), – plataforma informática construída pela SPM para gerir todo o 

processo – começando por selecionar os níveis em que pretendiam aplicar as provas, o 

número de alunos de cada nível envolvidos e, ainda, os professores corretores.  

Foi através desta plataforma que posteriormente as escolas tiveram acesso ao enunciado 

dos testes, aos critérios de correção, às grelhas de correção e corrigiram os testes.  

Cada escola, conforme os recursos informáticos existentes aplicou as provas em papel ou 

em suporte eletrónico, neste caso, cada aluno acedia ao link individual atribuído para efetuar 

a prova. A SPM enviou listas numeradas com o número de links individuais correspondente 

ao número de alunos assinalados pela escola para cada prova. Sobre a correspondência – 

Aluno, link atribuído – apenas a escola a conhecia.  

A organização, vigilância, e restante processo foi da inteira responsabilidade de cada escola.  

Depois de realizado o teste, a plataforma distribuiu pelos professores corretores os testes 

que lhes competia corrigir de acordo com os critérios de avaliação fornecidos pela SPM.  

Os critérios de avaliação eram detalhados tanto nas etapas a analisar como nos vários níveis 

de desempenho. O professor corretor assinalou para cada questão qual/quais as 

etapas/níveis atingidos pelo aluno. O total da cotação era calculado automaticamente.  

Nos casos em que o teste foi realizado em papel, o teste foi corrigido pela própria escola, 

podendo fazê-lo na plataforma, caso desejasse ver-se comparada com as restantes. 

31 646 alunos realizaram os testes SPM, com a seguinte distribuição por nível escolar: 2913 

alunos do 4º ano, 4015 alunos do 6º ano, 6283 alunos do 9º ano, 5438 alunos do 10º ano, 

6307 alunos do 11º ano e 6690 alunos do 12º ano. 102 escolas/agrupamentos, 54 públicas e 

48 privadas, aderiram ao Programa. Das escolas/agrupamentos aderentes, 3 são 

internacionais, 39 da região sul, 23 da região centro e 37 da região norte do país.  

Uma regra simples para garantir um sistema educativo saudável é dar-lhe dados 

transparentes sobre o seu estado. Foi gratificante verificar que, nesse sentido, as escolas 

reconheceram valor no Programa Testes 2021 pedindo para o estender a mais níveis 

escolares. 

A SPM vai prosseguir o Programa Testes, apostando que ele é um contributo ímpar para o 

fortalecimento e consolidação adequada da Matemática em gerações de jovens do nosso 

país. Nesse sentido, o Programa Testes SPM 2022 já está em andamento. 
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1.7  Vida Interna da Sociedade 

 

1.7.1 Sócios 

 

No final de 2020 a SPM contabilizava um total de 789 sócios, distribuídos de acordo com a 

tabela seguinte. No final de 2021 a SPM contabilizou um total de 912 sócios, correspondente 

a um aumento de 16%. O aumento mais significativo do número de sócios registou-se na 

categoria de sócio Escolar, cujo o número subiu de 2 para 98, correspondendo a escolas e 

agrupamentos, por forma aderirem ao Programa Testes SPM. No entanto, é de salientar, 

pela primeira vez em 4 anos, um aumento no número de sócios efetivos. 

 

Categoria de sócio 2020 2021 

Académico 
9 9 

Honorários 
3 3 

Delegado 
28 27 

Efetivo 
729 742 

Estudante 
18 33 

Escolar 
2 98 

Total 
789 912 

 

 

1.7.2 Sócios Delegados 

Como auxílio na venda de livros, bem como na divulgação das suas restantes atividades, a 

SPM continua a contar neste ano com sócios delegados, distribuídos por todo o país, em 115 

escolas de ensino básico ou secundário e em 11 de ensino superior. Os sócios delegados 

têm como função a divulgação das atividades da SPM e a angariação de sócios.  

 

1.8  Agradecimentos 

A SPM agradece a todos os sócios, nomeadamente àqueles que mais se empenharam nas 

suas atividades, a todo o seu pessoal — de Secretariado, do Centro de Formação, do 

Gabinete de Comunicação, da Loja e de Contabilidade. Agradece igualmente ao Conselho 

Fiscal e à Mesa da Assembleia Geral, por toda a sua participação na vida da Sociedade. 

A SPM agradece o apoio financeiro prestado à SPM e às várias atividades que desenvolve 

pelas seguintes instituições (em ordem alfabética): Agência Nacional para a Cultura Científica 

e Tecnológica “Ciência Viva”, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, Gradiva, Happy Code, Ministério da Educação e Ciência, Novo Banco, Porto 

Editora, Samsung, e Texas Instrument.  

A SPM agradece ainda os apoios financeiros ao ENSPM 2021, para além dos acima referidos, 

pela Actuarial e por muitas unidades nacionais de investigação em Matemática: GFM 

(Lisboa), CIM, CMA (Lisboa), CMA-UBI (Beira interior), CMUP (Porto), CEMAT (Lisboa), 

CEMAPRE (Lisboa), CMAF-Cio (Lisboa), CMUC (Coimbra), CIDMA, CMAT (Minho), CIMA (Évora), 

CAMGSD (Lisboa), Universidade da Madeira. A SPM agradece ainda à Unilabs pelo patrocínio 

no prémio António Aniceto Monteiro.  
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A SPM agradece o apoio de: Adriana-Menezes – Soluções de Informática, Associação das 

Famílias Numerosas, Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, 

Lift, Livestreaming, MatemaTIC, Milage Aprender+, Paulo Sousa Pinto & Associados. 

Finalmente, a SPM agradece a todos os professores anónimos que participaram na 

elaboração dos testes da SPM, bem como a todos os voluntários da SPM. 

 

2. Demonstrações Financeiras 

2.1.  Análise da Situação Económica 

A análise económica da Sociedade Portuguesa de Matemática, no exercício de 2021, 

evidencia um resultado positivo de 45.728,72 euros. 

Por se tratar de uma associação sem fins lucrativos o resultado já é líquido de imposto. Com 

a exceção dos rendimentos de capitais, que já são disponibilizados líquidos, em 2021 não 

houve quaisquer outros rendimentos sujeitos a imposto.  

A estrutura de rendimentos e gastos apresenta-se nos seguintes quadros resumo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimentos 2021 2020
Prestação de serviços (Quotizações, formação, subsidios e outros) 216 734 147 585 47%
Rendimentos e ganhos financeiros (Juros de aplicações financeiras) 676 590 15%

Outros rendimentos e ganhos 3 581 1 774 102%

Total de Rendimentos 220 990 149 948 47%

Gastos e Perdas 2021 2020
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 1 092 3 522 -69%
Fornecimentos e serviços externos 120 944 78 569 54%
Impostos e taxas 687 2 245 -69%
Gastos com pessoal 46 098 39 118 18%
Outros gastos e perdas (inclui quotizações EMS/CIM) 6 441 1 665 287%

Total de Gastos e Perdas 175 262 125 119 40%

2021 2020

Resultado Liquido do Exercício 45 729 24 829 84%

Exercícios
 Var. %

Montantes expressos em EUROS

Montantes expressos em EUROS

Exercícios
 Var. %

Montantes expressos em EUROS

Exercícios
 Var. %
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Em termos de rendimentos, apresenta-se o seguinte detalhe: 

 

 

Relativamente aos gastos incorridos no exercício de 2021 são conforme se detalha: 

 

 

Globalmente, verifica-se um aumento dos gastos da sociedade na ordem dos 40% 

comparativamente ao ano de 2020, no entanto os rendimentos obtidos apresentam 

também um aumento global de 47%, contribuindo para o resultado positivo da sociedade.  

Desde o ano de 2020, ao nível nacional e internacional, vive-se uma situação de pandemia 

com o novo Coronavírus, designado de COVID19, tendo sido decretado pela OMS, no 

decurso de 2020, o estado de pandemia mundial, estado esse que se manteve ao longo do 

ano de 2021. 

Em Portugal, em resposta a esta situação, e tendo em vista o controlo da propagação do 

vírus, o Governo e as Autoridades de Saúde têm vindo a implementar um conjunto de 

iniciativas de cariz extraordinário, com implicações diretas e relevantes na população e no 

Rendimentos 2021 2020
Vendas 2 406 2 727 -12%

Periódicos 0 0 0%

Encontros 20 625 1 240 1563%

Assinatura Gazeta/ Boletim/Publicações 266 193 38%

Quotas 41 677 34 710 20%

Formação, Exposições e Palestras, Revisão e Certificação de Videos 58 079 23 661 145%

Juros de aplicações financeiras 676 590 15%

Apoios, patrocinios e subsidios 93 680 85 054 10%

Outros rendimentos e ganhos 3 581 1 774 102%

Total de Rendimentos 220 990 149 948 47%

Montantes expressos em EUROS

Exercícios
 Var. %

Gastos 2021 2020
Ferramentas e Utensilios e Material de Escritório 357 8 101 -96%

Livros e documentação técnica 1 270 394 223%

Prémios / Ofertas 8 561 5 700 50%

Rendas e Alugueres 0 0 100%

Comunicação 3 448 4 529 -24%

Seguros 834 202 314%

Deslocações e Estadias 11 584 4 407 163%

Honorários 36 829 16 642 121%

Conservação / Sede 11 883 14 199 -16%

Publicidade 1 845 0 100%

Trab. Especializados 43 776 23 884 83%

Imposto sobre Valor Acrescentado 460 782 -41%

Impostos outros 227 3 6995%

Vencimentos Pessoal 37 759 32 140 17%

Encargos Pessoal 7 904 6 776 17%

Serviços Bancários 752 312 141%

Quotizações e Donativos 3 300 3 125 6%

CMVMC 2 990 3 522 -15%

Outros 1 483 401 269%

Total de gastos 175 262 125 119 40%

Montantes expressos em EUROS

Exercícios
%
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tecido empresarial, tendo sido decretado o estado de emergência em vários períodos do 

ano, com um conjunto de restrições à circulação é às atividades económicas com forte 

impacto nas atividades desta sociedade. 

O resultado líquido espelha as contingências vividas no que respeita à realização de eventos, 

na rubrica Encontros, que apesar de ter subido substancialmente face ao ano 2020, fica 

bastante aquém de outros anos anteriores.  

A rubrica de Formação, Exposições e Palestras, Revisão e Certificação de Vídeos apresenta 

um crescimento de 145% respeitante exclusivamente às atividades desenvolvidas no âmbito 

da formação. 

Importa ainda referir que os apoios às atividades da Sociedade sofreram um incremento de 

10% face ao ano de 2020. 

O Apoio da DGE atribuído ao centro de custo das Olimpíadas de Matemática no montante 

de 22.500€ foi reconhecido nas contas de 2021.  

Foram também recebidos diversos apoios da Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito das 

Olimpíadas de Matemática, dos Campos da Matemática, dos Testes SPM e dos Círculos 

Matemáticos, nos montantes de 5.250€, 3.583€, 8.000€ e 20.000€, respetivamente. De 

realçar que a 2º tranche do apoio da FCG às Olimpíadas de Matemática, no valor de 5250€, 

deu entrada já no ano de 2022, não tendo sido considerado no relatório de 2021.  

No Projeto Campos da Matemática existia uma verba pendente do ano de 2019, que por 

motivos de pandemia não foi gasta em 2020 tendo sido utilizada apenas em 2021. Por esse 

motivo o saldo final do projeto é nulo, ou seja, não houve nem proveito, nem prejuízo. 

Na rubrica Testes SPM, o apoio total da Fundação Calouste Gulbenkian foi de 10.000 euros, 

sendo que 2.000 euros foram pagos já em janeiro de 2022. Por esse motivo não foram 

contabilizados no relatório de 2021.  

Ainda relativamente aos apoios da Fundação Calouste Gulbenkian, foram reconhecidos 

10.000€ recebidos no ano de 2017, com o objetivo de apoiar o Secretariado. Foram 

igualmente recebidos apoios do Novo Banco, no montante de 12.827€, para apoio ao 

Secretariado.  Os apoios da Fundação para a  Ciência e Tecnologia foram atribuídos aos 

centros de custo Secretariado, Gazeta, Boletim e Portugaliae, nos montantes de 2.000€, 

2.200€, 800€ e 1.000€, respetivamente. Por fim, foi também atribuído ao centro de custo 

Portugaliae um apoio proveniente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no 

valor de 5.000€. Importa ainda referir que a EMS Publishing House não apresentou as 

faturas relativas ao acordo de parceria no valor de 10.000 euros (2020) e 6.000 euros (2021). 

As faturas foram enviadas apenas em 2022, por esse motivo só irão ser contabilizadas no 

relatório de 2022. 

Em termos de gastos, importa salientar que o incremento dos mesmos está diretamente 

relacionado com a obtenção de proveitos ao nível dos encontros, nomeadamente na rubrica 

de trabalhos especializados. O incremento na rubrica de honorários é referente, 

nomeadamente, ao trabalho especializado desenvolvido nos Testes SPM, bem como nas 

Olimpíadas da Matemática e na Formação. As deslocações e estadias são relativas, 

maioritariamente, aos centros de custo Olimpíadas, Campos de Matemática, 34º SNHM e 

Secretariado. No item trabalhos especializados, estão englobados os gastos com serviços 

informáticos, contabilidade, segurança e higiene no trabalho e formação. As quotizações da 

EMS e CIM estão incluídas em outros gastos. Os gastos do 33º SNHM foram faturados em 

2021 apesar de o evento ter decorrido em 2020, tendo as receitas das inscrições entrado em 

2020 e sido superiores aos gastos. 
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Em suma, concluímos que os impactos sofridos pela SPM derivados da pandemia COVID-19 

foram materialmente relevantes na sua atividade, quer no ano 2020 quer no ano 2021, 

estando a Direção a acompanhar de forma atenta os desenvolvimentos desta situação, a 

qual, dada a sua natureza, tem inerente um elevado grau de incerteza, quer quanto à sua 

duração, quer quanto à magnitude e extensão dos seus efeitos. 

 

 

2.2  Análise dos Centros de Custo 

Estes valores referem-se aos rendimentos e gastos durante os 12 meses do ano de 2021, 

em cada centro de custo específico, apresentando os resultados dos mesmos. 

 

 

Descrição Rendimentos Gastos Saldo
Secretariado 73 187 74 314 -1 128

DR Centro 150 130 20

DR Sul/Ilhas 0 42 -42

Formação 53 193 27 484 25 709

Portugaliae 6 000 21 5 979

Gazeta 2 466 7 385 -4 920

Boletim 800 112 688

Olimpiadas 27 750 34 993 -7 243

Khan Academy 4 886 0 4 886

ENSPM 2021 20 065 6 565 13 501

33º SNHM 0 648 -648

34º SNHM 910 596 314

Campos Matemática F.C.G 3 583 6 130 -2 547

Testes SPM 8 000 12 480 -4 480

Circulos Matemáticos 20 000 4 362 15 638

Total 220 990 175 262 45 729

Montantes expressos em EUROS
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Centros de custo/rubrica

31 de Dezembro de 2021

Montantes expressos em EUROS

003 004 005 111 112 113 221

Gastos Secretariado DR Centro DR Sul/Ilhas Formação Portugaliae Gazeta Boletim Olimpiadas

Ferramentas e Utensilios e Material de Escritório 37 160

Livros e documentação técnica 125 50 618

Prémios / Ofertas 8 561

Rendas e Alugueres

Comunicação 477 1 272 1 699

Seguros 435

Deslocações e Estadias 400 114 5 184

Honorários 8 740 15 577

Conservação / Sede 11 883

Publicidade

Trab. Especializados 7 336 18 744 5 961 3 075

Imposto sobre Valor Acrescentado

Impostos outros 10 2 1 102 112

Vencimentos Pessoal 37 759

Encargos Pessoal 7 904

Depreciações Activos Tangiveis

Serviços Bancários 416 16 40 20

Quotizações e Donativos 3 300

CMVMC 2 990

Outros 1 243 120

Total Gastos 74 314 130 42 27 484 21 7 385 112 34 993

Rendimentos

Vendas 2 406

Manuais

Periódicos

Encontros 150

Prova Matemática

Assinatura Gazeta/ Boletim/Publicações 266

Quotas 41 677

Formação, Exposições e Palestras, Revisão e Certificação de Videos 53 193

Juros de aplicações financeiras 676

Apoios, patrocinios e subsidios 24 847 6 000 2 200 800 27 750

Outros rendimentos e ganhos 3 581

Total Rendimentos 73 187 150 0 53 193 6 000 2 466 800 27 750
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Centros de custo/rubrica

31 de Dezembro de 2021

Montantes expressos em EUROS

227 342 344

Gastos Khan Academy ENSPM 2021 33º SNHM 34º SNHM

Campos 

Matemática 

F.C.G

Testes SPM
Circulos 

Matemáticos
Total

Ferramentas e Utensilios e Material de Escritório 61 100 357

Livros e documentação técnica 160 317 1 270

Prémios / Ofertas 8 561

Rendas e Alugueres 0

Comunicação 3 448

Seguros 399 834

Deslocações e Estadias 535 5 351 11 584

Honorários 492 12 020 36 829

Conservação / Sede 11 883

Publicidade 1 845 1 845

Trab. Especializados 5 813 648 2 200 43 776

Imposto sobre Valor Acrescentado 460 460

Impostos outros 227

Vencimentos Pessoal 37 759

Encargos Pessoal 7 904

Depreciações Activos Tangiveis 0

Serviços Bancários 260 752

Quotizações e Donativos 3 300

CMVMC 2 990

Outros 120 1 483

Total Gastos 0 6 565 648 596 6 130 12 480 4 362 175 262

Rendimentos

Vendas 2 406

Manuais 0

Periódicos 0

Encontros 19 565 910 20 625

Prova Matemática 0

Assinatura Gazeta/ Boletim/Publicações 266

Quotas 41 677

Formação, Exposições e Palestras, Revisão e Certificação de Videos 4 886 58 079

Juros de aplicações financeiras 676

Apoios, patrocinios e subsidios 500 3 583 8 000 20 000 93 680

Outros rendimentos e ganhos 3 581

Total Rendimentos 4 886 20 065 0 910 3 583 8 000 20 000 220 990



 
 

 

 

2.3.  Análise da Situação Financeira 

Demonstrações Financeiras 

 

 

 

 

Rubricas Notas 2021 2020

A C T I V O
 Activo não corrente

Subtotal 0 0

 Activo corrente

     Inventários 6 35 464 33 019

     Clientes 3.6 7 960 5 265

     Estado e outros entes públicos 5 416 1 611

     Acréscimos e Diferimentos 3.8 539 607

     Outros activos correntes 3.6 169 2 361

     Caixa e depósitos bancários 3.3 393 475 365 797

Subtotal 438 024 408 661

Total do activo 438 024 408 661
Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais

    Resultados transitados 3.4 358 644 333 815

Subtotal 358 644 333 815

    Resultado liquido do exercicio 45 729 24 829

    Total dos fundos patrimoniais 404 373 358 644

P A S S I V O
 Passivo corrente

    Fornecedores 3.5 35 35

    Acréscimos e Diferimentos 3.8 0 16 696

    Estado e outros entes publicos 5 1 909 1 232

    Outras dividas a pagar 3.5 31 706 32 053

Subtotal 33 650 50 016

Total do Passivo 33 650 50 016

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 438 024 408 661

A Direção___________________________________________

O Contabilista Certificado ____________________________

Balanço

31 de Dezembro de 2021

Exercícios

Montantes expressos em EUROS
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Aplicação dos Resultados 

O exercício de 2021 terminou com o resultado líquido de 45.728,72 euros (quarenta e cinco mil 

setecentos e vinte e oito euros e setenta e dois cêntimos) propondo-se que o mesmo transite 

para a conta de resultados transitados em 2022.  

  

Conta

Pos Neg 2021 2020
71/72 Vendas e serviços prestados 7 162 800 62 531

75 Apoios e patrocinios 7 53 933 85 054

74 Trabalhos para a própria entidade 0 0

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7 -1 092 -3 522

62 Fornecimentos e serviços externos 7 -120 944 -78 569

63 Gastos com pessoal 4 -46 098 -39 118

77 66 Aumentos / Reduções de justo valor  0 0

781/4; 786/8 Outros rendimentos e ganhos 7 3 581 1 774

681/4; 686/8 Outros gastos e perdas 7 -7 128 -3 910

Resultado antes de depreciações, financimento e impostos 45 053 24 240

761 64 Gastos / reversões de depreciação e de amortização 3.7 0 0

7625/6655/6 Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)  0 0

Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)  45 053 24 240
 

79 Juros e rendimentos similares obtidos 7 676 590

69 Juros e gastos similares suportados  0 0

Resultado antes de impostos  45 729 24 829
 

812 Impostos sobre o rendimento do periodo 3.2 0 0

Resultado liquido do periodo 45 729 24 829

A Direção___________________________________________

O  Contabilista Certificado ____________________________

Exercícios
Rendimentos e Gastos Notas

Demonstração de Resultados por Natureza

31 de Dezembro de 2021

Montantes expressos em EUROS
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ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

EXERCÍCIO DE 2021 - ESNL 

 

1. Identificação da entidade 

 

A SOCIEDADE PORTUGUESA DE MATEMÁTICA é uma instituição sem fins lucrativos que tem 

como objeto o estudo e desenvolvimento das ciências matemáticas. É uma pessoa coletiva de 

utilidade pública, titular do NIPC 501 065 792, com sede no Observatório Astronómico, 

Universidade de Coimbra, 3040-004 em Coimbra. 

 

A Atividade da Sociedade Portuguesa de Matemática compreende nomeadamente o 

desenvolvimento de atividades e ações, com os seguintes objetivos: 

a) Congregar os matemáticos e professores de Matemática portugueses e defender os seus 

interesses científicos, bem como a liberdade de ensino e investigação; 

b) Contribuir para o aperfeiçoamento do ensino da Matemática a todos os níveis, estudando a 

realidade do ensino, incentivando reuniões periódicas de interesse pedagógico e promovendo 

a publicação de textos de Matemática; 

c) Estimular a investigação no domínio da Matemática e contribuir para a sua difusão mediante 

a edição de publicações próprias; 

d) Editar publicações periódicas e promover a publicação da revista científica “Portugaliæ 

Mathematica”; 

e) Promover a divulgação da matemática na sociedade portuguesa, nomeadamente entre os 

jovens; 

f) Estabelecer relações com sociedades científicas nacionais e estrangeiras, participar em 

uniões 

internacionais da sua especialidade e manter a qualidade de sócio da Sociedade Matemática 

Europeia; 

g) Promover o intercâmbio de carácter científico no país e no estrangeiro, fazendo-se 

representar em congressos e outras reuniões científicas nacionais e internacionais; 

h) Organizar e apoiar a organização de congressos, seminários, colóquios, conferências, 

exposições, viagens de estudo, e outras atividades similares e afins. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras 

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo do Sistema de 

Normalização Contabilística (NCRF-ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de 

julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho. De acordo com o disposto no 

referido Decreto, o Sistema de Normalização Contabilística é composto por: 
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· Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF); 

· Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho; 

· Código de Contas (CC) - Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho; 

· NCRF-ESNL - Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho; 

· Normas Interpretativas (NI). 

2.2 Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as ESNL que, 

em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações 

financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada 

do ativo, do passivo e dos resultados da entidade: 

Não existiram derrogações às disposições da NCRF-ESNL. 

2.3 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior bem como das quantias 

relativas ao período anterior que tenham sido ajustadas: 

Os pressupostos subjacentes, as características qualitativas e os critérios de mensuração 

adotados a 31 de dezembro de 2021 são, na sua generalidade, comparáveis com os utilizados 

na preparação das demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2020. 

 

3. Principais políticas contabilísticas  

 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras 

são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas ao exercício 

apresentado. 

 

3.1. Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras da Sociedade Portuguesa de Matemática são apresentadas em 

euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 

 

3.2. Imposto sobre o rendimento 

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): 

a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; 

b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas 

coletivas àquelas legalmente equiparadas; 

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, 

solidariedade social ou defesa do meio ambiente.” 
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No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:   

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício 

das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, 

bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos 

da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos: 

   a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução 

dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos 

fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas 

alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;      

   b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global 

líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação 

posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no 

cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da 

respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do 

referido prazo;  

   c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, 

por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades 

económicas por elas prosseguidas.” 

 

A Sociedade Portuguesa de Matemática só obteve rendimentos financeiros, sujeitos a IRC, 

sobre os quais incide uma retenção na fonte à taxa de 25%, pelo que se encontra 

automaticamente dispensada de acréscimo de tributação de qualquer imposto. Neste sentido 

não foi estimado valor de IRC a ocorrer no corrente ano e adicionalmente é expectável a 

devolução do diferencial de taxas aplicado a título de Imposto retido. 

 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção 

por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos, exceto quando ocorram 

prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em 

que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as 

declarações fiscais da Empresa dos anos de 2017 a 2021 ainda poderão estar sujeitas a revisão. 

 

3.3. Caixa e equivalentes de caixa 

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo 

de alta liquidez. 

Em 31 de Dezembro de 2021, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 

 

Disponibilidades 2021 2020

Caixa 288 505

Depósitos à ordem 256 355 217 301

Depósitos a prazo 108 402 108 320

Fundos de Investimento e Titulos de Obrigações 28 430 39 673

Total 393 475 365 797

Montantes expressos em EUROS

Exercícios
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3.4. Fundos patrimoniais 

De acordo com o contrato de sociedade que constituiu a Sociedade Portuguesa de Matemática 

a mesma não tem Fundos iniciais. O total da rubrica de Fundos é constituído por resultados 

transitados obtidos desde a sua constituição. 

 

3.5. Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo 

seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

 

3.6. Clientes e outras contas a receber 

As contas a receber de clientes e outros devedores, que não vencem juros, são registadas pelo 

seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

As mesmas são exigíveis pelo que não há lugar ao registo de qualquer imparidade. 

 

3.7. Depreciações de Ativos 

Os ativos estão registados ao custo de aquisição acrescido de IVA, dado que a sociedade não 

deduz IVA na sua atividade normal. 

As depreciações foram calculadas pelo método das quotas constantes, a taxas legalmente 

aceites para efeitos fiscais, que se consideram adequadas face à vida útil estimada dos bens. 

 

3.8. Regime do Acréscimo (periodização económica) 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, 

independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados 

contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 

relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 

rendimentos e gastos são registadas nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores 

por acréscimos" e "Diferimentos". 

 

3.9. Consistência de apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando 

ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas 

e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante 

para os utentes. 

 

3.10. Materialidade e Agregação 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 

dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou 

inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas 

Demonstrações Financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua 
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apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes 

para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

 

3.11. Compensação 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os 

gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados. 

 

3.12. Informação Comparativa 

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito 

ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas 

contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo 

do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as 

quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta: 

• A natureza da reclassificação;    

• A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e   

• Razão para a reclassificação.    

 

Principais pressupostos relativos ao futuro 

 

Com base na informação disponível e nas expetativas futuras, a Entidade continuará a operar 

no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de 

reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não 

Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim 

à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins. 

 

 

4. Número de colaboradores ao serviço da empresa 

 

O número médio de colaboradores ao serviço, no regime de trabalho dependente, durante o 

exercício de 2021 é de 2 funcionários. Os órgãos sociais não auferem qualquer remuneração.  

 

5. E 5. Estado e outros entes públicos 

 

Os valores apresentados no ativo e passivo da Sociedade Portuguesa de Matemática, na rubrica 

de Estado e Outros Entes Públicos são relativos às obrigações de Dezembro a liquidar em 

Janeiro de 2021 e são conforme se detalha: 
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6. Inventário 

 

Todos os artigos em stock foram inventariados em 31 de Dezembro de 2021 e o seu valor 

apurado de acordo com o custo inerente à sua compra ou produção. 

 

7. Rendimentos e gastos 

 

Todas as rubricas da demonstração de resultados encontram-se analisadas no ponto 2 do 

presente relatório. Adicionalmente, e na ótica da gestão, estas rubricas foram igualmente 

analisadas por centros de custo.  

As quotas do exercício, à semelhança dos anos anteriores, são registadas à medida que são 

recebidas e não de acordo com o princípio do acréscimo dado que não temos garantias da 

exigibilidade dos valores e de acordo com o princípio da prudência os mesmos não devem ser 

registados sem que sejam exigíveis. 

8. Eventos Subsequentes 

 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021. 

 

Em Portugal, tendo em vista o controlo da propagação do vírus, o Governo e as Autoridades de 

Saúde têm vindo a implementar um conjunto de iniciativas de cariz extraordinário, com 

implicações diretas e relevantes na população e no tecido empresarial, sendo que igualmente 

em 2021 foi novamente decretado o estado de emergência com um conjunto de restrições à 

circulação é às atividades económicas. 

 

Activo 2021 2020

Imposto sobre o valor acrescentado 0 1 170

Retenção de Juros IRS/ IRC 416 441

Total Activo 416 1 611

Passivo 2021 2020

Imposto sobre rendimento de pessoas singulares 350 357

Imposto sobre rendimento de rendimentos de profissionais 533 0

Imposto sobre o valor acrescentado 157 0

Segurança social 858 862

Fundos de Compensação de Trabalho 12 12

Total Passivo 1 909 1 232

Exercícios

Montantes expressos em EUROS

Montantes expressos em EUROS

Exercícios
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Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram 

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto 

na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

 

Outras Divulgações 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 534/80, de 7 de novembro.   

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que 

a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos 

legalmente estipulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 O Contabilista Certificado        A Direção 

CC 73663 

           NIF 212648438           

   

       

 

______________________________                              __________________________________ 

 

9. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 
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